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  12  Utveckling i flera steg
Det är sällan man ser stora utvecklingssteg när det gäller byggnadsställningar som produkt. 
Det är snarare så att befintliga system förfinas och byggs ut med nya komponenter och att 
man gått över till lättare material, påskyndade av användarnas och Arbetsmiljöverkets krav. 

Nu är det vibrationernas tur!

45  Vibrationer      

36  Teleskop-  
 lastare
         

I N N E H Å L L

På Rentaldagen den 30 november som anordnades 
av Swedish Rental Association, i samverkan med Hy-
reskedjan, var temat vibrationer. En mycket intressant 
dag med flera intressanta röster som representerades 
av läkare, forskare, tillverkare och leverantörer, an-
vändare och uthyrare av maskiner. Man har pratat 
en del om riskerna med maskiner som vibrerar under 
ett antal år. Men vibrationsskador har inte lyfts fram 
på samma sätt som riskerna med buller och damm. 
I Sverige har vi under de senaste åren både pratat 
och lagstiftat kraftfullt vad det gäller buller och inte 
minst damm. Kvartsdammets 
skadeverkning på byggarbets-
platsen har fått stort utrymme 
vilket är mycket positivt. Sverige 
och Tyskland är två länder med 
mycket strikta regelverk inom 
detta område och vi ligger flera 
år före i utvecklingen jämfört 
med flera länder, bara i Europa. 
Ett stort land som halkade efter 
på detta område under många 
år var USA. Men sedan drygt ett 
år tillbaka skärpte amerikanska 
OSHA reglerna kraftfullt vilka nu är i paritet med 
Sveriges lagstiftning. Sverige är duktiga vad gäller 
utveckling av maskiner och utrustningar som tar 
hand om dammet och i synnerhet de riktigt skadliga 
partiklarna. Våra tillverkare som Dustcontrol, Pullman 

Ermator, Oxysan, Jonex med flera har sedan flera år 
tillbaka utvecklat produkter som med råge svarade 
upp emot OSHA regler. Men amerikanska och andra 
tillverkare som sålde till den amerikanska marknaden 
fick det hett om öronen för att uppgradera sina pro-
dukter medan svenska tillverkares produkter redan 
höll måttet. Tänk om samma sak gällde vibrationsni-
våerna för maskiner och verktyg i byggbranschen, att 
vi låg långt före. Men så är inte fallet tyvärr. Våra till-
verkare arbetar med att få ner vibrationerna, ja visst. 
Men inte tillräckligt. Det finns inte samma påtryck-

ning från marknaden och inget 
strikt regelverk som reglerar hur 
mycket en maskin får vibrera för 
att inte vara skadlig. Dessutom 
mäts inte alla vibrationer, det 
vill säga de högfrekventa som 
är mest skadliga. Det kan jäm-
föras med att vi inte skulle bry 
oss om det damm som inte syns 
och som tar sig längs in i våra 
andningsorgan och stannar där, 
d v s asbest och kvartsdamm. 
Men tack och lov så har vi sedan 

länge jobbat med utrustningar och information om 
dessa risker. Vibrationsskador kanske man inte dör 
av som ibland är fallet med skador på lungor och 
andningsvägar. Men vibrationsskador kan vara nog 
så plågsamma och göra en person oförmögen att ar-

I slutet av november samlades Sveriges 
båda maskinuthyrarföreningar för en 
gemensam sittning i Göteborg. Temat för 
dagen var vibrationer.

I den här temaartikeln tittar vi närmare på de 
nya teleskoplastarna för byggsvängen på den 
svenska marknaden: nya maskiner från JCB, 
Sennebogen, Magni, Bobcat och Manitou. 

beta. Vibrationsskador ger dessutom plågsam verk 
och kraftlöshet vilket starkt påverkar det allmänna 
välbefinnandet. Det är dags att ta tag i vibrations-
skadornas verkningar på samma sätt som med 
buller och damm och det måste vi göra tillsammans 
vilket omfattar myndigheter, tillverkare, användare, 
uthyrare, forskare och sjukvård. De yrkesgrupper 
som är mest i riskzonen är rivare och anläggningsar-
betare då de ofta arbetar med maskiner och verktyg 
som vibrerar mycket. Under Rentaldagen i Göteborg 
diskuterades många viktiga steg hur man dels kan 
informera om riskerna med vibrationerna. Landets 
uthyrare kommer att ta sitt ansvar i kampen om att 
förbättra arbetsvillkoren avseende vibrationer. Ett 
sätt är exempelvis att sluta köpa in maskiner som 
vibrerar för mycket och utrangera gamla maskiner 
från hyllorna. Man diskuterade också att märka ma-
skiner med information om hur mycket de vibrerar. 
Redan idag anges vibrationerna på Swedish Rental 
Associations PSI-blad som finns på alla maskiner 
som hyrs ut på depåerna bland uthyrare som är 
anslutna till SRA eller Hyreskedjan.

Framför dig har du ett späckat nummer med 
mycket läsning. Vill passa på att tacka för ett fint 
samarbete under 2018 och tillönska alla en God jul 
och ett Gott Nytt År.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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I vårt sortiment finns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom bygg, 
sanering, rivning, golvslipning och håltagning. Kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare 
och våtsugar som effektivt tar hand om slammet och dammet – och som samtidigt 
är snälla mot din kropp. 

På Pullman Ermator låter vi nämligen din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. 
Därför sitter det H13-filter i alla våra stoftavskiljare och luftrenare – för att skona 
dina lungor. Vi kan också erbjuda Longopac® till alla våra stoftasvkiljare, för helt 
dammfria påsbyten. På våtsugarna sitter en utkastarpump som underlättar tömning 
av det som sugits upp. Sist men inte minst har maskinerna ergonomiska handtag, 
en låg vikt och hjul som gör dem lätta att flytta – allt för att spara din rygg.  

I den här annonsen ser du fem goda exempel. På vår hemsida finns betydligt fler. 

pullman-ermator.se

JAPP! VI HAR 
DEN DU BEHÖVER 
(OCH NÅGRA TILL).

VILL DU PROVKÖRA? 
HÖR AV DIG SÅ KOMMER 
VI FÖRBI.
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Alimak Group i 
Norge får order 
till Johan 
Sverdrup Fas II

Klaravik stärker sin regionala närvaro Fredheim och 
Arema samarbetar 
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Förebyggande underhåll Säkerhetsutbildade tekniker

EPC-bolaget Aibel har tecknat 
en order med Alimak Group i 
Norge för en explosionsskyddad 
hiss till Equinors Johan Sverdrup 
Fas II projekt, med ett ordervär-
de på cirka 27 MSEK.

Den explosionsskyddade lin-
hissen och hisschaktet kommer 
att användas för att transportera 
personal och material i process-
området på plattformen. Kon-
struktionsarbetet påbörjades i 
november 2018 och utrustning-
en kommer att levereras i slutet 
av 2019.

Alimak Group i Norge har 
tidigare gjort affärer med Aibel 
för projekt som Gudrun, Troll A, 
Sleipner B och Draupner samt 
med Equinor genom ett ramav-
tal för alla nio hissar till Johan 
Sverdrup Fas I och flera andra 
stora projekt, inklusive ordrar-
na mottagna i februari och juni 
2018 för alla fyra hissar till Johan 
Castberg-projektet.

”Vi är stolta över att fortsätta 
arbeta med Aibel och Equinor, 
med vilka vi har en lång och 
framgångsrik historia av sam-
arbeten och över att leverera 
denna explosionsskyddade lin-
hiss till Johan Sverdrup Fas II-
projektet. Aktivitetsnivån inom 
oil & gas har ökat avsevärt under 
2018, vilket ytterligare framgår 
av denna order och vi är glada 
att se ett fortsatt intresse för 
våra lösningar som är byggda för 
att tillhandahålla säker och på-
litlig vertikala transport”, säger 
Tormod Gunleiksrud, vd Alimak 
Group.

För att möta den ökade efterfrå-
gan på korttidsuthyrning av sor-
teringsverk har Fredheim Maskin 
AS sökt samarbete med uthyr-
ningsföretaget Arema Rental AB.

Att kunna hyra ett sorterings-
verk är värdefullt för den som 
snabbt och flexibelt vill öka sin 
kapacitet eller bredda sitt utbud. 
Det har gjort korttidsuthyrning 
till en växande verksamhet hos 
Fredheim Maskin AS, som repre-
senterar Keestrack i Sverige och 
Norge. För att möta den ökade 
efterfrågan har företaget sökt 
samarbeten med uthyrningsföre-
tag specialiserade på anläggning, 
återvinning och demolering. Ett 
resultat av detta är samarbetet 
med Arema Rental AB.

”Vi vet vad rätt utrustning be-
tyder för produktivitet, lönsam-
het och miljö. Därför är det extra 
kul att Arema Rental gör denna 
satsning, som hjälper deras kun-
der att utveckla sina verksamhe-
ter”, säger Erik Olausson, Fred-
heim Maskin.

Arema Rentals första Keest-
rack blir ett sorteringsverk av 
modellen K4. Det är en mångsi-
dig grovsorterare med en siktyta 
på sex kvadratmeter. Sorterings-
verket passar bra för naturgrus, 
matjord, krossat bergmaterial 
och återvinning. Samarbetet 
mellan Arema Rental och Fred-
heim Maskin ger även tillgång till 
mindre sorteringsverk och trans-
portörer. 

Arema Rental fått ett ökat an-
tal förfrågningar gällande kort-
tidsuthyrning av sorteringsverk.

”Allt fler entreprenörer efter-
lyser möjligheter att sortera jord- 
och schaktmassor till önskade 
fraktioner direkt där massorna 
uppstår. Sådan hantering ger 
stora vinster för både miljö, kli-
mat och ekonomi, eftersom det 
minimerar transporterna både 
från och till byggplatsen”, säger 
Anders Hedlöf, vd Arema Rental.

Arema Rental får sin första 
Keestrack i november. Inför detta 
utbildar företaget sina tekniker 
hos Fredheim Maskin och för-
stärker det egna lagret av reserv-
delar, filter med mera.

I november välkomnar Klaravik fyra 
nya anställda och får därigenom 
lokal förstärkning i Göteborg, Karl-
stad, Norrbotten samt Stockholm.

Tony Andersson kommer att 
representera affärsområdet Obe-
stånd (som hanterar konkurs och 
återtag) på västkusten med place-
ring Göteborg. Han har tidigare 
jobbat på KVD Kvarndammen och 
har erfarenhet av stora konkurser, 
bland annat som ansvarig för kon-
kursen i SAAB Automobile. David 
Kvicklund ansluter också som di-
gital kommunikatör på Klaravik i 
Karlstad. Han har tidigare arbetat 

som innehållsansvarig kommuni-
katör på Högskolan i Skövde. An-
dreas Ekman kompletterar i norra 
Stockholm. Lars-Göran Kalla tar 
sig an norra Norrbotten som di-
strikt.

”Vi ska ha rätt dialekt på rätt 
plats. Genom att anställa fler per-
soner på fältet har vi möjlighet att 
komma ännu närmare våra kun-
der, oavsett var i landet de befinner 
sig. För trots att vår försäljningsa-
rena är digital är det personliga och 
lokala mötet mellan säljare och 
kunder hjärtat i vår affär”, säger 
Christian Lenander, vd Klaravik.
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MÄSSKALENDER

BAUMA CHINA 2018
27-30 november, 2018
Shanghai Exhibition Centre
Shanghai, Kina

www.bauma-china.com

BAUMA INDIA, 2018
11-14 december, 2018
Gurgaon, New Delhi

www.bcindia.com

BAU 2019
14-19 januari, 2019
München Messe,
München

www.bau-muenchen.com 

WOLRD OF CONCRETE 2019
22-25 januari, 2019
Las Vegas Exhibition Center, Las Vegas,
USA

www.worldofconcrete.com

BAUMA 2019
8-14 april, 2019
Münchenm.ssan, München, 
Tyskland

www.bauma.de

MASKINEXPO 2019
23-25 maj, 2019
Stockholm Outdoor 
Exhibition Area

www.maskinexpo.se 

ENTREPRENAD LIVE 2019
12-14 september
Ring Knutsby,
Skåne

www.entreprenadlive.se 

LOAD UP NORTH, 2019
29-31 augusti
Nolioaområdet, Umeå

www.loadupnorth.se 

Stål & Hyr Group går 
samman med Hyr-
tjänst i Falköping AB

Work System har förvärvat 100% 
av uthyrningsbolaget Kendrill. 
“Kendrill är ett välskött företag 
som vi följt i många år, främst 
som vår granne i Sätra, Stock-
holm. Företaget som Karl-Erik 
Nylander byggt upp är starkt fo-
kuserat och bäst i sin bransch.” 
Huvudområden är uthyrning av 
utrustning till kunder inom riv-
ning- och håltagning med 15 de-
moleringsrobotar som främsta 
produkt samt produkter för berg-
spräckning och bergborrning där 
hydraulspräckare är främsta pro-
duktgruppen.

David Nord, VD för Work Sys-
tem om förvärvet:

“Vi vill bygga vidare på det 
fina företag Karl-Erik skapat. Ny 
VD blir min gamla studiekamrat 
Björn Edmundsson som även 
går in som delägare i företaget. 
Familjen Nylander finns kvar där 
sonen Mikael kommer att ansva-
ra för vår depå i Sätra, Stockholm 
och Karl-Erik fortsätter som råd-
givare till oss”, berättar David.

Björn Edmundsson, VD för 
Kendrill om förvärvet:

“En av våra styrkor är repara-
tioner och underhåll av maski-
nerna. Maskinerna demolerar 
betong och kan vara i drift dygnet 
runt vilket innebär enorma på-
frestningar”, berättar Björn. “Där-
för är vår serviceorganisation den 
viktigaste tillgången för att hålla 
maskinerna i drift. Företaget har 
som policy att direkt byta ut en 
maskin som stannar och snabbt 
leverera en ersättningsmaskin. Vi 
vet att våra kunders främsta fråga 
är att inte få stopp i produktio-
nen och det är precis vad vi kan 
erbjuda”, fortsätter Björn.

Karl-Erik, rådgivare och tidi-
gare ägare Kendrill: 

“Jag är stolt över det bolag 
Kendrill utvecklats till idag. Jag 
såg en möjlighet efter att själv 
arbetat med håltagning under 
många år, maskinerna gick sön-

der och behövde tas om hand 
ordentligt vid uthyrning nyttjas 
maskinerna mer effektivt. Det 
tycker jag att vi har lyckats rik-
tigt bra med”, menar Karl-Erik. 
“Work System kändes som en 
perfekt köpare och tillsammans 
med Björns erfarenhet, viljan att 
utvecklas och de synergier som 
tillkommer med Work System 
kommer vi att kunna erbjuda 
våra produkter och tjänster på en 
bredare front”, avslutar Karl-Erik

SYNERGIER MED WORK 
SYSTEM
“Work System tillverkar och 
marknadsför inredning- och ut-
rustning för transportbilar där 
kunderna är hantverkare med 
egna anläggningar på 13 orter i 
Skandinavien, vilket möjliggör 
att vi tillsammans kan hålla en 
hög lokal service och komma 
nära Kendrills kunder på många 
orter. Dessutom är många av 
kunderna gemensamma. Som 
ett första steg kommer vi under 
hösten öppna en fullservicedepå i 
Work Systems lokaler på Hising-
en i Göteborg”, fortsätter David.

“Vi kommer även att fortsätta 
utöka sortimentet inom våra 
områden och har redan investe-
rat i en borrvagn från Atlas/Epi-
roc, flertalet demoleringsrobotar, 
elektriska väggsågar, kompresso-
rer och bergspräckare”, avslutar 
David.

EN OERHÖRT 
SPÄNNANDE RESA
Björn, som har en bakgrund som 
försäljningschef på Hilti, berät-
tar vidare att Kendrill står inför 
en oerhört spännande resa. “Med 
musklerna och nätverket av en 
stark finansiär och vår nischade 
portfölj har vi möjlighet att in-
vestera snabbt för att vara en mer 
komplett partner till våra kunder 
oavsett storlek på kund eller pro-
jekt”, avslutar Björn

Work System förvärvar uthyrnings-
företaget Kendrill

Stål & Hyr Group och Renta-
familjen utökas i form av ytterli-
gare en sammanslagning, denna 
gång med Hyrtjänst i Falköping 
AB. Hyrtjänst i Falköping AB 
grundades 1991 och sysselsätter 
idag sex personer. Närheten till 
Hyrcenter i Tibro och Skövde 
gör sammanslagningen idealisk 
för att kunna erbjuda kunderna 
kompletta sortiment och förbätt-
rad tillgänglighet i regionen.

Stål & Hyr Group, som är en 
del av den finska uthyrningskon-
cernen Renta, går samman med 
Hyrtjänst i Falköping AB. Hyr-
tjänst i Falköping AB grundades 
1991 och omsätter idag 25MSEK 
med sex stycken medarbetare.
Samgåendet kommer stärka när-
varon i regionen och närheten 
till Hyrcenter i Tibro och Sköv-
de, som också ingår i Stål & Hyr 
Group, gör sammanslagningen 
lämplig för att kunna erbjuda 
kunderna kompletta sortiment 
och förbättrad tillgänglighet.

“Det ska bli otroligt roligt att 
bli en del av Stål & Hyr Group och 
Renta. Det innebär att vi kommer 
kunna erbjuda våra kunder ett 
bredare sortiment av maskiner 
och tjänster, samt full tillgång till 
en etableringsavdelning som vi 
saknat. Dessutom kommer vi nu 
kunna vara mer tillgängliga och 
stödja kunderna inom ett större 
geografiskt område. Sen är det 
också alltid roligt att få nya kol-
legor och kunna utbyta kunskap 
och erfarenheter sinsemellan”, 
säger Jörgen Eskilsson VD, ägare 
Hyrtjänst i Falköping AB.

Joacim Johansson, VD för Stål 
& Hyr Group, anser att Hyrtjänst 
i Falköping AB är en perfekt sam-
arbetspartner som stärker närva-
ron i regionen och ger upphov till 
bättre tillgänglighet för kunder.

“Samgåendet med Hyrtjänst 
i Falköping AB ger oss möjlighet 
att skapa nya kontakter och kny-
ter ihop det på ett fint sätt med 
Hyrcenter i Tibro och Skövde, 
vilket är helt i samklang med att 
uppnå optimal tillgänglighet för 
våra kunder.”
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“REKORDMÅNGA PÅ 
PLATS I GÖTEBORG!”

Mikael Öberg, styrelseordförande 
Swedish Rental Association.  

Bodel Blom, Ordförande 
Hyreskedjan.

Då har vi genomfört det första gemensamma 
mötet mellan SRA och Hyreskedjan i form av 

Rentaldagen 2018 med tema Vibrationer.   

Det var rekordmånga på 
plats i Göteborg, 150 
deltagare med en härlig 

blandning av uthyrare från både 
stora och små företag runt om i 
hela Sverige samt leverantörer 
och partners.

Under förmiddagen fick vi ta 
del av intressant, givande och gri-
pande information kring ämnet 
vibrationer. Två eldsjälar delgav 
oss resultaten från många års 
studier av de skador som vibra-
tioner orsakar (Catharina Nord-
ander, Docent och läkare vid 
Lunds universitetssjukhus) samt 
resultaten från den forskning 
som RISE bedriver på maskiner 
och vilka vibrationer de ger ifrån 
sig (Hans Lindell, Forskare vid 
RISE som ägs av Svenska Staten 
och jobbar med uppdrag från 
näringsliv, akademi och offentlig 
sektor).

Eftermiddagen innehöll be-
sök från byggsektorn i form av 
Lars-Erik Jonasson från Sveriges 
Byggindustrier (BI) samt deras 
medlemmar Kristina Lundqvist 

från Implenia Sverige och Linda 
Dahlin från Betonghåltagning i 
Göteborg. Det var tydligt att ren-
talbranschen och byggbranschen 
måste fortsätta arbeta tillsam-
mans med frågan.

Det var en intensiv dag med 
mycket information på kort tid. 
Mycket att ta in och processa. 

VAD GÖR VI NU?
Det viktigaste nu är att vi alla som 
var där fortsätter prata om det. Vi 
behöver komma igång och prata 
om det i fikarummet internt, med 
kunderna vid försäljningsdisken 
och med våra leverantörer när 
vi träffar dom. Det viktigaste är 
informationsspridningen, upp-
märksamma problemet och visa 
på möjligheterna/alternativen.

• Vad kan vi som uthyrare göra?
• Vad kan branschorganisationen 
göra?
• Vad kan våra leverantörer göra?
• Vad kan våra kunder göra?
• Vad kan forskningen göra?
• Vad kan sjukvården göra?

Tillsammans kan vi göra skill-
nad. Alla kan vi göra någonting. 
Många små förändringar som 
sker dagligen påverkar tillslut 
och kanske är det just du som 
slipper få skador på grund av de 
vibrationer du utsätts för i ditt 
arbetsliv eller i ditt privatliv tack 
vare utveckling och information.

Under Rentaldagen tog SRA 
och Hyreskedjan initiativet att 
medverka i RISE arbete vid Vibb-
centrum. Ambitionen finns att 
genom det samarbetet få fram 
enhetligt testade maskiner från 
en tredje part där resultaten blir 
jämförbara så vi inom branschen 
kan ge rätt information till våra 
kunder och undvika mer vibra-
tioner än nödvändigt. Det togs 
även beslut om att titta på möj-

ligheterna till tydligare märkning 
(färg, form och siffror) på PSI in-
formationen gällande värden för 
vibrationer. Den tredje insatsen 
blir information och utbildning 
i former som fungerar praktiskt 
och som ger effekt.

Viktigt att alltid välja den ma-
skin eller den metod som tillför 
minst vibrationer totalt sett till 
användaren under den tiden som 
arbetet utförs.

Med det sagt återstår bara att 
önska alla en riktigt God Jul och 
Gott Nytt År med god mat, härli-
ga dagar med nära och kära samt 
lite frisk luft under dom ljusa 
timmarna på dagen.

Sköt om er så ses vi igen på 
årsstämman 23 maj. Ja, boka in 
det i almanackan redan nu.

Bodel Blom
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KONJUNKTURBAROMETERN

Stark tillverknings- 
industri håller upp  
barometerindikatorn

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg något till följd av 
ytterligare starka omdömen om de innevarande orderstockarnas 
storlek. Förbättringen är främst hänförbar till konsumtionsvaruin-
dustrin. Samtidigt bidrog synen på lagren nedåt. Det gjorde även 
produktionsplanerna som dämpades ytterligare något.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll för 
tredje månaden i rad och hamnar ungefär i nivå med det historiska 
genomsnittet. Fallet förklaras främst av nedjusterade anställningspla-
ner vilka nu pekar på minskad sysselsättning de närmaste månaderna. 
Även synen på orderstockarnas storlek dämpades ytterligare något, 
men är fortsatt starkare än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 1,9 enheter i november. Ett 
minskat missnöje med varulagrens storlek, särskilt inom handel med 
motorfordon, samt höjda förväntningar på de kommande månadernas 
försäljningsvolym bidrog till uppgången.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll för andra månaden i 
rad och hamnar därmed strax under det historiska genomsnittet för 
första gången på fyra år. Nedgången förklaras till stor del av en svag 
efterfrågeutveckling de senaste månaderna. Förväntningarna på de 
kommande månadernas efterfrågeutveckling steg samtidigt något 
och är fortsatt något mer optimistiska än normalt.

Hushållens konfidensindikator föll till 97,5 i november, vilket pekar 
på en mer dämpad syn på ekonomin än normalt bland hushållen.

Barometerindikatorn föll något i 
oktober, från 111,2 i september till 
108,0. Samtliga sektorer bidrog till 
nedgången. Nivån pekar, trots ned-
gången, på att läget i ekonomin är 
fortsatt starkare än normalt.

November 2018

Stål & Hyr Group går 
samman med Aros Hyresmaskiner AB

Klaravik utsedd till Gasellföretag 2018
Dagens Industri har utsett 
auktionsföretaget Klaravik till 
Gasellföretag 2018 som ett av 
Sveriges snabbast växande och 
lönsamma företag. Det är andra 
gången Klaravik tar emot denna 
hedersbetygelse.

Förra året kammade Klaravik 
hem en silvermedalj och i år en 
bronsmedalj. ”Vi är väldigt glada 
över att ha fått ta emot den här 
utmärkelsen även i år”, säger 
Christian Lenander, vd och grun-
dare Klaravik. ”Det är ett bevis 

på att vi är på väg åt rätt håll och 
att vi har fortsatt god tillväxt. Vi 
fortsätter att satsa och ständigt 
utveckla vår tjänst för att ytter-
ligare växa på den svenska mark-
naden. Det i kombination med 
en genomtänkt men aktiv rekry-
tering, gör att vi hoppas fortsätta 
på inslagen bana.”

Klaravik har under 2018 växt 
till 59 medarbetare och hade un-
der 2017 en omsättning på 69,5 
MKR. Klaravik finns även i Nor-
ge, Danmark och Polen.

Christian Knutsson och Christian Lenander, grundare Klaravik, 
tillsammans med delar av ledningsgruppen.

Ägarna till Aros Hyresmaskiner 
har tecknat avtal om att ingå i 
Stål & Hyr Group och Renta-fa-
miljen. De innehar fyra depåer i 
Bålsta, Enköping, Västerås och 
Stockholm.

Stål & Hyr Group, en del av 
den finska uthyrningskoncernen 
Renta, går samman med Aros 
Hyresmaskiner AB. Stål & Hyr 
Group har under det senaste 16 
månaderna gått från fyra till 24 

depåer och är med Aros Hyres-
maskiner nu lokaliserade även i 
Stockholmsregionen.

”Att bli en del av Stål & Hyr 
Group med Renta som ägare 
känns oerhört spännande för oss 
i Aros Hyresmaskiner. Vi kom-
mer att ha mycket nytta av var-
andra vilket våra kunder kommer 
att upptäcka på ett positivt sätt”, 
säger Johan Rynler, vd Aros Hy-
resmaskiner.

Från och med årsskiftet blir Ma-
skinia generalagent för Bergmanns 
dumprar i Sverige. Maskinia kom-
mer då erbjuda ett sortiment mel-
lan 3-25 ton för att komplettera 
större dumprar från Doosan, en av 
Maskinias andra leverantörer.

Bergmann har tillverkat dum-
prar i 55 år. Det är ett familjefö-
retag och all tillverkning sker 
i Tyskland. De har flera affärs-
områden och är bland annat le-
verantör till Porsche, Mercedes 
AMG och Audi.

”Vi är glada över att vi nu har 
ett samarbete med Maskinia som 
ny generalagent i Sverige och vi 
kommer satsa tillsammans för 
att ta hand om våra kunder och 
få Bergmann att växa i Sverige”, 
säger Hans-Hermann Bergmann, 
vd Bergmann.

Maskinia tar nu över ansvaret 
för eftermarknaden, det vill säga 
service och reservdelar. Den första 
åtgärden blir att Maskinias tekni-
ker tillsammans med Bergmann 
kommer besöka alla befintliga 
svenska kunder för att säkerställa 
maximal produktivitet och fram-
tida kondition hos dumprarna. 
De första maskinerna beräknas 
anlända till Maskinias anlägg-
ningar i början på 2019 och den 
stora premiären är satt till Maski-
niadagarna 2019 i Linköping 8-9 
februari. Därefter fortsätter lan-
sering i Stockholm, Göteborg och 
Staffanstorp under tidig vår.

”Marknaden för den här typen 
av ’små dumprar’ växer och med 
Bergmann kommer vi att bli den le-
dande leverantören i Sverige”, säger 
Fredrik Holmquist, vd Maskinia.

Maskinia ny 
generalagent för Bergmann i Sverige



Behöver du en

byggkompressor

som funkar till

100% i alla lägen?

Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36

kaeser.se
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Finansbranschens råd till byggvärlden

Steelwrist utsett till Gasell för andra året i rad

76 MSEK order 

Depåer och Maeda-
minikranar från Kranpoolen

Alimak Group mottar order för 
bygghissar med ett ordervärde 
på cirka 76 MSEK, som del av ett 
volymprogram med amerikanska 
hyresbolaget Bigge Crane and 
Rigging Co.

Ordern inkluderar konfigu-
rerade bygghissar för den ameri-
kanska marknaden för att stötta 
Bigges expansionsplaner och 
kommer att levereras under 2019. 

”Bigge är en av USAs ledande 
företag för projekttjänster och 
har varit en lång och värdefull 
kund till Alimak. Alimak Group 
avyttrade sin amerikanska hyres-
verksamhet till Bigge under 2016 
och jag är glad över att fortsätta 
vårt framgångsrika partnerskap 
med dem i Amerika och över att 
se den fortsatta efterfrågan på 
Alimak Group’s marknadsledan-
de vertikala transportlösningar 
för byggsektorn”, säger Tormod 
Gunleiksrud, vd Alimak Group.

”Vi fortsätter att se tillväxt 
inom vår hyresverksamhet för 
hissar. Vi hänför denna tillväxt till 
en stark konjunktur, ett kvalitets-
erbjudande lett av våra branschle-
dande team inom försäljning, drift 
och service och en ökning i mark-
nadsandelar. Vi är hängivna till att 
stötta våra kunder samtidigt som 
vi expanderar till nya marknader. 
För att driva på denna tillväxt har 
vi lagt en stor order för bygghis-
sar som ska levereras under 2019”, 
säger Weston Settlemier, vd och 
koncernchef Bigge.

Kranpoolen storsatsar på tio mi-
nikranar från Maeda i samband 
med öppnandet av deras tre 
första depåer, belägna i Oskars-
hamn, Malmö och Halmstad

Totalt består flottan av tre 
stycken Maeda MC405, två styck-
en Maeda MC305, tre stycken Ma-
eda MC285, en Maeda MK 1033 
och en Maeda MC174. Kranpoo-
len AB kommer även tillhanda-
hålla tillbehör, såsom självtippan-
de materialbaskrar och pallgafflar 
i aluminium till vacuumlyftar.

Kranpoolen representeras av 

Björn Ralling från Rallco, Fredrik 
Landén från Hyrtab och Tomas 
Gutekrans från Gustafssons Ut-
hyrning. Beslutet att satsa på Ma-
edas minikranar är för att möta 
efterfrågan på kostnadseffektiva, 
miljövänliga och användarvänliga 
minikranar. Kranpoolen kommer 
lägga stor kraft på att serva såväl 
slutkunder som övriga maskinut-
hyrare med maskiner och sup-
port. Upptagningsområdet blir 
i första hand södra Sverige. Ma-
edakranarna kan för en extrakost-
nad distribueras över hela landet.

Nordic ConTechs branschmöte 
om framtidens digitaliserade 
byggbransch bjöd på konkreta 
förslag kring hur branschen ska 
kunna bli mer produktiv – och 
finansvärldens erfarenheter blev 
en stor inspirationskälla.

Finanssektorns digitaliserings-
omvandling, kallad FinTech, kom 
igång långt tidigare än bygg-
branschen. Det var därför stort 
intresse när flera ledande företrä-
dare från finansvärlden generöst 
berättade om sina erfarenheter 
på Nordic ConTech Talk. Repre-
sentanterna från FinTech såg att 
byggbranschen måste komma 
mycket närmare kunden i sitt er-
bjudande.

Vid branschmötet närvarade 
Jeanette Jäger, vd Bankgirot. 

Bankgirot är kanske Sveriges för-
sta FinTech-bolag, dit alla banker 
anslöt sig och därefter även kun-
derna. Jeanette Jäger lyfte även 
andra lyckade samarbeten inom 
FinTech som exempelvis Swish 
och Bank-ID. ”För att få ett lik-
nande resultat som FinTech så 
måste parterna i byggbranschen 
mötas. Små startups behöver 
partners och de stora företagen 
behöver alltid utveckling.”

Trehundra ledande bransch-
representanter möttes för att dis-
kutera framtidens digitaliserade 
byggbransch på Nordic ConTech 
Talk den 13 november 2018. 
Nordic ConTech Talk arrangera-
des av Svensk Byggtjänst i samar-
bete med Bygg 4.0, Industrifakta, 
Nordbygg och SiS.

Infobric AS är återigen nomine-
rad till årets DI Gasell i Norge. 
Utnämningen för andra året i 
följd är ett erkännande av Info-
bric som ett hållbart företag och 
en stark aktör på den norska 
marknaden. ”Vi är stolta över att 
vara bland de snabbast växande 
företagen i landet”, säger Line 
Pedersen, marknadsansvarig.

“Vår tillväxt visar att säker-
heten inom byggbranschen får 
allt större fokus. För att minska 
risken för olyckor på byggarbets-
platser krävs digitala lösningar 
som ger en god överblick och 
kontroll över vilka som finns på 
arbetsplatsen och kan styra till-
gången till maskiner och liftar”, 
berättar Line Pedersen, mark-
nadsansvarig på Infobric AS.

Infobric är en leverantör av di-
gitala säkerhetslösningar för ex-
empelvis inpassering och perso-
nalliggare på byggarbetsplatser. 
För att bli nominerad till Gasell 
måste bolaget fördubbla omsätt-
ningen över fyra år.

“Vi lever upp till kriterierna 
som kortfattat består i en ökad 
omsättning på över en miljon 
första året, en dubblerad omsätt-
ning över fyra år samt ett positivt 
rörelseresultat”, säger Pedersen.

Infobric gör det igen!

Dagens Industris Gaselltävling 
uppmärksammar de snabbast 
växande företagen i Sveriges 
21 län. För andra året i rad är 
Steelwrist utsett till Gasellfö-
retag. Under 2018 har företaget 
fortsatt sin expansion till nya 
marknader och har nu egen re-
presentation i USA, Italien och 
Japan.

En viktig händelse under 
året är flytten av produktions-

enheten. Den nya anlägg-
ningen i Rosersberg norr om 
Stockholm mer än dubblerar 
produktionskapaciteten.

“Vi riktar ett stort tack till 
kunder och medarbetare som 
gjort detta möjligt och ser fram 
emot ett framgångsrikt samar-
bete även nästa år”, säger före-
tagets VD och grundare Stefan 
Stockhaus i en kommentar.

www.steelwrist.se



Kvalitetsmaskiner
•  Lastkapacitet 750 kg, 1 ton,
 1,6 ton och 2,5 ton

• Lastare och svängbart flak

Minidumper S100 
med lastare

Minidumper SC75 
med lastare

Minidumper S25A 
med lastare

031-25 10 55
Se mer på vår hemsida  www.bbm.se

Minidumper S160 
med lastare

Slyklippare



Det är sällan man ser stora utvecklingssteg när det gäller 
byggnadsställningar som produkt. Det är snarare så att be-
fintliga system förfinas och byggs ut med nya komponen-
ter och att man gått över till lättare material, påskyndade 
av användarnas och Arbetsmiljöverkets krav. Undantag 
finns dock, framför allt på nya datastöd och dimensione-
ringshjälpmedel där det kommer fram nya produkter.

UTVECKLING 

I FLERA STEG

Byggställningar
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Framsteg inom arbetsmiljö och säkerhet 
har gjorts genom åren bland de etable-
rade och seriösa ställningsbyggarna och 

fallolyckorna har stadigt minskat, bland annat 
tack vare en ökande användning av trappor 
och plattformar med betryggande hållfasthet 
och utan glipor. En bidragande orsak till detta 
är förtydligade och skärpta regler från Arbets-
miljöverket, vilket sammanfaller med en gene-
rell kompetensutveckling inom branschen. 

Layher Allround FW började som ett sys-
tem för att realisera större och mer utma-
nande geometrier för bland annat gångbroar 
och tillträdesleder än vad Allroundsystemet 
i stål erbjuder. Allround Fackverksystem är 
ett mångsidigt komplement vilket möjliggör 
både hög bärförmåga och stora spännvidder. 
Dessutom har systemet låg vikt med kompo-
nenter som ger flexibla höjder, bredder och 
längder.

“Systemet är kompatibelt med Layher All-
round och lanserades på Bauma-mässan 2016 
och sedan dess ser vi ständigt nya kreativa 
användningsområden och tillämpningar ge-
nom våra kundprojekt”, säger Per Hammar, 
teknisk chef på Layher AB.

Flygindustrin kräver både säkra och 
flexibla lösningar.
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Byggställningar

Layher AB är förutom att en stor leverantör 
av byggnadsställningar även verksamma inom 
formställningar. Man noterar att dessa ofta an-
vänds som byggnadsställningar men att man 
där inte i tillräckligt stor grad tar hänsyn till 
de säkerhetskrav, framför allt för att förhindra 
fallolyckor, som finns för byggnadsställningar.

“Vi har ett komplett system för att inte-
grera arbetsplattformar i formställningen”, 
berättar Per Hammar, genom det kan man 
bygga upp en säker arbetsmiljö.

Sedan en tid tillbaka har Haki startat den 
digitala resan för att möta framtidens krav. 
Målet är att förenkla projekthantering för 
både kund och Haki samt möta nya kravbil-
der. BIM med 3D objekt har länge funnits på 
marknaden från olika aktörer men med Hakis 
nya hjälpmedel förenklas och minskas pro-
jekttiden samt görs tillgänglig för icke CAD-
vana användare. 

ökad flexibilitet inom olika områden foku-
serar på att vara en bra leverantör till hyres-
marknaden.

“Med en marknad som är ganska stadig 
men som i förlängningen förmodligen kom-
mer att minska, ser vi ett ökat krav på flexi-
bilitet från våra kunder”, säger Marcus Par-
brand från Ställningsgrossisten.

“Ett exempel är de lösa justerbara ben till 
hantverkarställningen som vi lanserade tidi-
gare i år. Det gör att våra kunder kan hjälpa 
fler av sina kunder. Efterfrågan var större än 
vi hade trott”, berättar Marcus. 

Ett annat exempel på flexibilitet är de ställ-
ningslösningar vi levererar till flygindustrin 
för service och montagearbeten. De måste 
snabbt kunna byggas om och samtidigt vara 
både flyttbara och stadiga, menar Marcus. 

En tredje aspekt på flexibilitet som Marcus 
anger är det faktum att man alltid har både 
300 och 400 modellen samt längderna 1200, 
2000, 2500 och 3000 mm på lager.

“Kunderna får sina behov täckta, de behö-
ver inte improvisera eller arbeta med lösningar 
som inte passar uppdraget”, avslutar Marcus.

För att möjliggöra 3D modulering och rit-
ningsframställning med tillhörande material-
specifikation, har Haki skapat HAKI Design 
Tool. Ett webbverktyg som tillåter användare 
att enkelt skapa ställnings- eller väderskydds-
projekt, enligt Haki. 

Detta verktyg fungerar i telefonen och 
surfplattan samt givetvis på datorn. HAKI 
Design Tool medför en ökad visualisering av 
projekt och ger ett bättre underlag för offert-
framställning på en mer professionell nivå. För 
att möjliggöra ett mer avancerat ritningsläge 
för systemställningar har Haki skapat HAKI 
BIM, en Revit plugin, där modellen från HAKI 
Design Tool överförs till Revit. HAKI BIM 
möjliggör enkelt och effektivt uppritande och 
modifiering av Haki systemställning med vä-
derskydd. Haki kan nu tillsammans med sina 
kunder leverera fullständigt projektunderlag 
från den enkla villan till de komplexa indu-
striprojekten med bibehållen tidseffektivitet, 
enligt en företrädare för företaget. 

Förändringsarbete sker inte bara på pro-
duktsidan, även processer utvecklas. Ett ex-
empel är Ställningsgrossisten som genom 

HAKI Design Tool. Ett 
webbverktyg som 
tillåter användare att 
enkelt skapa ställ-
nings- eller väder-
skyddsprojekt.

Layher Allround FW med 21,2 meter fri spännvidd bar upp 918m² undertaksställning, 11 meter 
över golvet vid renoveringen av Östermalms Saluhall. Foto: Kiljan Eckerman
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Den europeiska maskinuthyrningsmark-
naden växer och visar dessutom ytterligare 
tillväxtmöjligheter, enligt årets marknadsrap-
port från ERA, European Rental Association, 
där Swedish Rental är medlemmar. 

Rapporten är en av de starkaste källorna 
för marknadsinformation i den europeiska 
maskinuthyrningsbranschen och det enda 
riktmärket för den europeiska industrin. Den 
innehåller detaljerad marknadsinformation 
från och med 2015 till 2020 och nyckeltal, 
inklusive hyresomsättning, den totala uthyr-
ningsflottans värde och investeringar.

Rapporten innehåller en analys av de fem-
ton största marknaderna i Europa, land för 
land, med detaljer kring marknadsstorlek, 
såväl för faktiska värden 2015-2016, som upp-
skattade värden 2017-2018 samt prognoser för 
2019-2020 i lokal valuta. Rapporten innehåller 
även värde för produkters och tjänsters mark-
nadspenetration sett mot ländernas BNP och 
värde av bygg- och anläggningsverksamhet. 
Dessutom innehåller den en uppskattning 
av storleken på den totala maskinuthyrnings-
branschen i EU-28 och EFTA-länder för 2017.

Resultatet i denna rapport baserar sig på 
uthyrning av maskiner utan operatör. Siff-
rorna bygger på officiell statistik från EU-
standarden NACE rev. 2 code 77.32: “Renting 
and leasing of construction and civil engi-
neering machinery and equipment without 
operator.” Dessutom erbjuder rapporten en 
analys av värdet för produkters och tjänsters 
marknadspenetration baserat på försäljning 
av antal enheter i ett specifikt urval av pro-
duktkategorier i 15 länder och över en tioårs-
period. Detta projekt gjordes av Off-Highway 
Research, baserat på detaljerade intervjuer 
med tillverkare och återförsäljare i varje land.

Rapporten visade att maskinuthyrnings-
andelen ökade med 4,4 % år 2017 i länderna 

som undersöktes. En uppskattning för 2018 
visar en ökning på 3,7 % och en prognos på 
3,4 % för år 2019, alla beräknat med konstant 
växlingskurs. Under 2017 hade marknaden 
för maskinuthyrning utan operatörer (för 
EU-28 och European Free Trade Association) 
en total omsättning på 25,7 miljarder euro. De 
15 länder som undersökts i ERA:s marknads-
rapport stod för mer än 95 % av försäljningen. 
Sektorn i Europa består av 17 100 uthyrnings-
företag med över 140 000 anställda.

Av de tre största marknaderna var Frank-
rike vinnaren åren 2016-2017 med en ökning 
på 7,8 % i omsättning till mer än fyra miljar-
der euro, pådriven av investeringar i bostäder 
och infrastruktur. Tyskland, som hade en 
liknande ökning året innan, växte 4,2 % och 
uppskattas fortsätta till 3,7 % för åren 2017 
och 2018. Storbritannien växte enbart 1,4 %, 
YOY ’16/’17, märkbart påverkade av osäker-
heten runt Brexit. Det bör dock nämnas att 
Storbritannien är den totalt sett största ma-
skinuthyrningsmarknaden med ett värde på 
6,75 miljarder euro för år 2017. Rapporten 
uppskattar 2018 års ökning till 2,1 % alltefter-
som brexitförhandlingarna fortsätter. Stor-
britannien förblir då Europas största mark-
nad och investeringar förväntas ha ökat med 
7,9 % hela 2018 inräknat.

Tillväxten i Europa beror inte enbart på 
grund av ökning av nya maskiner i flottan och 
maskinuppgraderingar. Det växande intres-
set för hållbarhet och miljöpåverkan är också 
en bidragande faktor. Tack vara det nya i ERS 
analys om olika uthyrningsprodukters popu-
laritet och sätt att tränga in i verksamheten 
och öka på marknaden visar marknadsrap-
porten att exempelvis minigrävare har en 
popularitet på 85 % i Storbritannien medan 
samma andel ligger på endast 5% i Portugal.

www.erarental.org

Uthyrningsbranschen i Europa växer

Kranpoolen är en ny maskinuthyrare som 
nischar in sig på minikranar. Just nu äger de 
tio minikranar, men siktar på att bredda flot-
tan i takt med efterfrågan. Kranpoolen repre-
senteras av Fredrik Landén från Hyrtab och 
Hyr-In Maskinuthyrning, Björn Ralling från 
Rallco och Tomas Gutekrans från Gustafs-
sons Uthyrning, alla med lång erfarenhet av 
maskinuthyrning. Kranpoolen har idag hela 
13 depåer, bland annat i Oskarshamn, Malmö 
och Halmstad. Det primära upptagningsom-
rådet är södra Sverige, men de erbjuder även 
leveranser till projekt i övriga delar av landet.

“Vi ser större efterfrågan på denna typ av 
maskiner, dels för att de är kostnadseffektiva 
men även för att de är användarvänliga”, säger 
Fredrik Landén, vd Hyrtab Maskinuthyrning. 
“Många gånger kan du spara pengar som en-
treprenör med en minikran eftersom du kan 
köra den med egen personal.”

Kranpoolen erbjuder i nuläget tre stycken 
Maeda MC405, två stycken Maeda MC305, 
tre stycken Maeda MC285, en Maeda MK 1033 
och en Maeda MC174. Företaget hyr även ut 
tillbehör, till exempel självtippande material-
baskrar, pallgafflar i aluminium och vacuum-
lyftar. Dessutom erbjuder de en endagsut-
bildning för minikranförare.

“Vi är enbart nischade på minikranar och 
koncentrerar oss på detta. Med det fokuset 
kommer vi erbjuda en hög nivå och kompe-
tens”, säger Fredrik Landén. “Minikranar er-
bjuder framför allt smidighet och enkelhet. 
Du kommer ofta in i svårare utrymmen med 
en minikran. De minsta modellerna kan du 
få in i bygghissar. Du har en stor variation av 
applikationer med en minikran.”

På längre sikt är målet att bredda Kranpoo-
lens flotta i takt med en ökande efterfrågan, 
med både större modeller och fler utav de be-
fintliga modellerna.

“Det är ganska begränsat med bolag som 
fokuserar på enbart minikranar. Behovet tror 
jag kommer öka när man ser att man kan 
jobba effektivt själv med en minikran”, säger 
Fredrik Landén. “Våra kunder är främst slut-
användare, men vi ser också många kollegor 
i branschen som vi kommer att rikta oss mot 
och erbjuda den här typen av maskiner.”

www.kranpoolen.se

KRANPOOLEN – Uthyrare 
med fokus på minikranar
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KLUBB, 
SPECIALIST PÅ  
BILMONTERADE LIFTAR

INNOVATION
PÅ SIN HÖGSTA NIVÅ

Klubb lanserar en helt ny 100% elektrisk modell 
till sitt sortiment: K20 liften är monterad på en 
Nissan e-NV200
Ekologiskt och mycket kompakt, den fungerar utan ljud och 
utan utsläpp av föroreningar.

4.9m
KOMPAKT

K38P >  14 m

K32 >  13 m

K26 >  12 m

K42P >  15 m

Scandlift AB är en helhetsleverantör av 
alla olika liftmodeller, teleskoplastare och 
lastbilsmonterade liftar från världsledande 
märken såsom Genie, Aichi, Nifty, Klubb 
och CMC.

Läs mer om alla våra produkter på www.scandlift.se

Björn Ralling.
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Festool lanserar ett optimerat sågbladssorti-
ment med ett märkningssystem som gör att 
användaren snabbt hittar sticksågsblad för 
sågning i trä, plast, metall eller byggmaterial.

Märkningssystemet inkluderar fyra färg-
kodningar: gul (trämaterial), blå (metall), röd 
(plastmaterial) och grön (byggmaterial). Färgkod-
ningen finns med på många olika ställen: på för-
packningen, som PoS-material i butiken, online 
på Festools hemsida, i broschyrer och i kataloger.

Sågblad för trä är tillverkade av HCS-
verktygsstål. Sågblad för metall är av HCS-

bimetall och kan användas för bearbetning 
av metaller såsom aluminium och stål. Såg-
blad för byggmaterial är av hårdmetall för 
lång livslängd. Sticksågsbladsortimentet 
finns listade i en tabell fördelat per färgkod-
ning och modell, med beskrivning av an-
vändningsområden. Även förpackningen är 
anpassad till användarens krav, med uppgif-
ter om tändernas längd och tanddelning (te-
eth per inch). Det nya sågbladssortimentet 
finns från och med januari 2019 hos Festools 
återförsäljare.

Förenklat märkningssystem från Festool

De nya 18-volts batteridrivna mutterdragarna 
GDR 18V-200 C Professional och GDX 18V-
200 C Professional från Bosch har ett vridmo-
ment på 200 Nm och ett extra kort huvud på 
126mm respektive 147mm.

Detta gör verktygen kompakta vilket lämpar 
sig för arbete i svåråtkomliga utrymmen i både 
trä- och metallkonstruktioner. Verktygen går 
även att koppla med Bluetooth så att de kan 
anpassas efter behov via Toolbox-appen. Bland 
annat finns funktionen mjukstart som gör det 
möjligt att arbeta kontrollerat vid exempelvis 
sammanfogningar i trä. Användaren får informa-
tion om verktygets status till sin smartphone, där 
man även kan skicka reparationsorder vid behov.

Båda modellerna är utrustade med för-
inställda hastighetsnivåer för snabbhet och 
effektivitet. Vanliga skruvar från 6 x 60 mm 
dras åt snabbt och arbetet sker rekylfritt. Med 
hjälp av det förvalda varvtalet minimeras ris-
ken för att skruvarna dras åt för hårt och slirar 
i underlaget. Det första steget är utformat för 
små skruvar, det andra för mellanstora och 
det tredje för stora skruvar. Det motsvarar till 
exempel skruvning i plåt, träskivor och me-
tall. Avtryckaren med hastighetsreglering ger 
förbättrad kontroll och möjlighet att reglera 
effekten efter behov. Mutterdragarna är dess-
utom försedda med borstlös motor och drivs 
med ett ProCore18V 4.0 Ah-batteri.

Två mindre batteridrivna mutterdragare från Bosch

Milwaukee lanserar en ny 18V sticksåg 
som utnyttjar kraften från M18 FUEL-
tekniken med målet att kombinera kraft, 
såghastighet, precision och batteritid.

Sticksågen M18 FJS-502X har Milwau-
kees kolborstfria POWERSTATE-motor 
som levererar bibehållen hastighet vid 
3500 SPM. REDLINK PLUS-elektro-
niken övervakar kontinuerligt hastig-
het och effekt för att bibehålla jämn 
sågbladshastighet i tuffa material, från 
hårda träslag till metaller, utan att kärva 
eller stanna av.

Sticksågen har ett variabelt hastig-
hetsreglage. Den är även konstruerad 
med ny intern mekanism, en uppgrade-
rad sågbladshållare och en rulledare som 
ger bättre stabilitet.

Om sticksågen drivs med M18 RED-
LITHIUM-ION 5,0Ah-batteri har den en 
total sågkapacitet på 32 meter i 19 mm 
träfiberskiva, vilket räcker till en hel ar-
betsdag.

Sticksågen har en slaglängd på 25 mm, 
fyra pendelinställningar, på/av-fläkt och 
dammutsugsadapter. Den är justerbar 
för geringssågning med låsbara vink-
lar på 0°, 15°, 30° och 45°. Vikt tillsam-
mans med 5,0Ah-batterier ligger på 2,9 
kg. Sticksågen levereras med 2 x RED-
LITHIUM-ION 5,0Ah-batterier, M12–
M18 snabbladdare, dammutsugsadapter, 
mjuk sko, splitterskydd, dammskydd, 
sågblad och insexnyckel. Den går även 
att köpa utan batterier och laddare. Den 
är fullt kompatibel med det övriga M18-
sortimentet som numera omfattar fler 
än 135 verktyg.

Ny M18 FUEL-sticksåg 
från Milwaukee 



www.brubakken.se

VI DELAR KUNSKAP 
& ERFARENHETER

 Vi har sålt och reparerat liftar  
över 40 år och delar gärna 
med oss av vår kunskap. 
Vi har ett team av säljare  
tekniker, teknisk support 

och reservdelar under  
samma tak. 

MARKNADENS  
BREDASTE UTBUD

Högt, lågt eller långt - 
vi har ett brett utbud av  
liftar från världsledande 
leverantörer. Arbetshöjd 

från 2 till 90 m.

NÅ DIT DU SKA  
OCH JOBBA SÄKERT

Vi månar om din säkerhet  
när du arbetar med 

höjdjobb. Rätt utbildning 
skapar trygghet. Hör av dig 

till oss om du behöver  
liftutbildning.

®
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Under årets mässa ingick som en bärande del 
Nordic ConTech, samhällsbyggnadssektorns 
plattform för innovation och utveckling som 
valt Nordbygg för sin lansering. Lanserings-
programmet erbjöd förutom en utställning 
även ett gediget konferensprogram och gui-
dade turer till utvalda utställare.

”Vi fick jättepositiv respons från besökar-
na. Vi hade gått in ganska blygsamt och vis-

ste inte hur det skulle tas emot. Efteråt var 
vi så glada att vi spontant kramade om var-
andra”, säger Daniel Dahlström på Svensk 
Byggtjänst, en av initiativtagarna till Nordic 
ConTech. Utöver Svensk Byggtjänst står 
även Smart Built Environment-projektet 
Bygg 4.0 bakom och Nordbygg som sponsor.

Nordbygg återkommer i april 2020 och 
kommer då handla ännu mer om hur ny 

teknik, den befintliga och den som är på 
gång, kan bidra till branschens utveckling. 
”Vårt arbete syftar till att vi ska kunna er-
bjuda utställare och besökare en hel inno-
vationsarena”, säger Peter Söderberg, pro-
jektchef. ”Jag använder gärna Nordbygg till 
att skjuta på lite extra och bidra till en po-
sitiv utveckling av hela samhällsbyggnads-
sektorn”, menar Peter Söderberg.

Nordbygg satsar på innovation år 2020

Festool kompletterar sitt dammsugarsor-
timent med CT MINI I och CT MIDI I, två 
dammsugare utvecklade speciellt för mobil 
användning, med flera hjälpande funktioner.

De nya dammsugarna får plats i alla bilar 
och är enkla att transportera tack vare sin 
kompakta form och låga vikt. ”Att ha dam-
mutsug under arbetet är mycket viktigt. Det 
skyddar hälsan och ger ett positivt intryck på 
kunderna. Dessutom måste man kunna se ar-
betsytan ordentligt för att få bra resultat. På 
moderna arbetsplatser blir det också allt vikti-
gare att kunna vara mobil och flexibel”, säger 
Andreas Buck, produktchef för dammsugare 
på Festool.

De nya dammsugarna har en del praktiska 
funktioner. CT MIDI I för dammklass L och 
M med en behållarvolym på 15 liter är en av 
de minsta dammsugarna för hälsofarligt, M-
klassat damm, medan den ännu kompaktare 
CT MINI I med en behållarvolym på 10 liter 
har utvecklats för L-klassat damm.

Alla modeller är utrustade med intuitiv 
touch-manövrering istället för vred, slät sug-
slang och en plan förvaringsyta för verktyg 

och arbetsmaterial. Förvaringsytan kan an-
vändas som sittplats. Den stora touch-pane-
len fungerar även med handskar och i smut-
siga miljöer. Den släta sugslangen är enkel att 
rulla ihop och förvara i den stora slangdepån. 
Som sina föregångare har de nya dammsu-
garna SYSTAINER T-LOC-koppling så att 
man kan fästa och transportera sina SYSTA-
INRAR. Den nya kabelvindan med fällmeka-
nism gör att man snabbt lindar upp kabeln 
och stuvar undan den.

Med den integrerade Bluetoothteknolo-
gin startar dammsugaren automatiskt via 
Bluetoothbatterier eller via fjärrkontroll. Den 
manuella rengöringen av huvudfiltret och fil-
tersäcken återställer sugeffekten när filtret el-
ler filtersäcken är igensatta, så att sugeffekten 
bibehålls och säcken fylls till 100 % innan den 
behöver bytas. Den automatiska sugslangsav-
känningen gör att CTM MIDI I automatiskt 
ställer in sig på rätt sugslangsdiameter. De 
stora hjulen med robust stålaxel ger rörelse-
frihet i det dagliga arbetet.

De nya kompakta dammsugarna finns ute 
i handeln från och med januari 2019.

KOMPAKTA DAMMSUGARE    
från Festool Smarta medhjälpare ute på fältet

HiKOKI satsar på mobilitet och sladdlös-
het på arbetsplatsen genom nya 36V MULTI 
VOLT verktyg och 36V batterier, som har 
samma storlek och vikt som dagens 18V-bat-
terier.

HiKOKIs 36V-batterisystem MULTI VOLT 
släpps nu på den svenska marknaden. Det är 
en ny teknik som kan användas i alla HiKO-
KIs verktyg, oavsett om det är 18V eller 36V. 
Anslutningstekniken gör det möjligt för bat-
teriet att upptäcka om det används i en 18V- 
eller 36V-maskin och justerar automatiskt 
spänningen, 5,0Ah för 18V och 2,5Ah för 36V. 
HiKOKIs nya batteriteknik har 1500 ladd-
cykler och tre års garanti.

De nya 36V-maskinerna inkluderar borr-
skruvdragare DS36DA, slagskruvdragare 
WH3GDB, mutterdragare WR36DB, mut-
terdragare WR36DA, cirkelsåg C3606DA, 
kombihammare DH36DPA och vinkelslip 
G33613DA. De har samma storlek, vikt och 
ergonomi som motsvarande 18V.  Tack vare 
ett integrerat kylsystem värms batteriet upp 
långsammare vilket har en positiv effekt på 
batteriets kapacitet och livslängd, då det kan 
leverera full effekt över en längre tid. Med den 
nya medföljande laddaren (UC18YSL3) laddas 
MULTI VOLT-batteriet fullt på endast 32 mi-
nuter. Laddaren kan även användas till de ti-
digare 18V slide-batterier. De nya maskinerna 
också utrustade med kolborstfria motorer.

Nya 36V-
verktyg från HiKOKI
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ARROW KLINGAN

BÄSTA VALET FÖR GRANIT, BETONG

& ARMERAD BETONG

Drome AB • Växtorpsvägen 6  • 51461 Dalstorp
Tel: 0705-21 62 46

info@drome.se • www.drome.se

ARROWSEGMENT FÖR SNABB KAPNING

ARROW KYLHÅL FÖR ATT FÖRHINDRA VARMGÅNG

FICKOR FÖR LÄGRE LJUDNIVÅ

PILAR I SÅGRIKTNING FÖR ATT FÅ UT SLAMMET

FINNS I DIAMETRAR 115-500MM

HÖGKVALITATIVA DIAMANTER

TESTA VÅRA DIAMANTER OCH UPPLEV SKÄRET!
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Krankungen i Sollentuna norr om Stock-
holm är uthyrare av minikranar. Man 
har ingen försäljning. Fredrik har ma-

skinuthyrning i blodet framförallt beroende 
på att pappa, Malte Jansson äger Hyreshuset 
i Sollentuna.

BÄST OCH STÖRST PÅ MINIKRANAR
“Jag var bara 13 år då jag började hjälpa till i 
familjeföretaget på helger och under som-
marlovet. Byggmaskiner i alla dess former har 
alltid intresserat mig och jag gillar att jobba 
med maskiner”, säger Fredrik när SRTs utsän-
de träffade honom på en bilresa i höstmörkret 
från Göteborg till Stockholm. När Fredrik var 
klar med skolan blev det heltidsarbete i famil-
jeföretaget och i mars 2013 tog han steget att 
bilda Krankungen.

“AB Kranlyfts säljare Richard Beiron lycka-
des lura på farsan en Maeda 305 till Hyres-
huset, men jag var väldigt skeptisk.  Men 

Kung Jansson!
NU KOMMER UNGA    

Fredrik Jansson är Krankungen i Sverige! I alla fall när det 
kommer till mobila minikranar och i synnerhet när det hand-
lar om japanska Maeda. På knappt fem år har han byggt upp 
en gedigen kompetens och kunnande och maskinparken 
växer kontinuerligt. Tilläggas bör att Fredrik bara är 29 år 
men större målmedvetenhet och seriositet får man leta efter 
i branschen.
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Från vänster Fredrik Jansson och Stefan 
Eldeby utanför maskinförrädet i Sollentuna.

när jag såg fördelarna med kranen så var det 
egentligen bara att köra. Ibland är det kul att 
ha fel. Jag insåg dock att det här var inget för 
Hyreshuset, utan en produkt man måste vara 
extremt duktig på för att bli bra för kunden, 
som alltid ska få bästa möjliga service”, säger 
Fredrik. Fredrik tillägger att Richard Beiron 
på AB Kranlyft, som säljer Maeda i Sverige, 
hade stort inflytande på att det blev just Ma-
eda man satsade på. “En duktig säljare men 
inte bara det. Han lyckades att göra Maedas 
fördelar tydliga och det har funkat i praktiken 
i vår uthyrning.

Idag, fem år senare har Krankungen totalt 
15 Maeda-kranar. Nära hälften av kranarna är 
Maedas modell 285 som är den kanske mest 
populära. Maeda 285 lyfter 2,83 ton och har 
en räckvidd på 8,5 meter. Minikranen väger 
endast 2120 kg. 285:an är helt klart den av Ma-
edas kranar som hyrs ut mest. Övriga Maeda-
kranar i Krankungens sortiment är fördelade 

på modellerna Maeda 174, 305, 405, 815 och 
1033. Maeda 815 är också en populär kran 
som lyfter hela 8 ton. Krankungens förvärv 
av Maedas kranar accelererade efter något år 
efter att man sålt in konceptet och man fått 
ut informationen till kunderna om fördelarna 
med minikranar. Man kan helt klart konsta-
tera att Krankungen är både bäst och störst på 
minikranar i Sverige och i synnerhet Maeda 
men i sortimentet finns även andra fabrikat.

“Även om jag älskar Maeda så tittar vi på 
alla typer av minikranar och vi är alltid på jakt 
efter nyheter. Italienska Jekko är en intressant 
nykomling i Sverige. En annan tillverkare är 
Klaas. Nyligen förvärvade vi en Klaas 1233 
City. Och det kommer nog att bli fler”, säger 
Fredrik. Tyska tillverkaren Klaas berättade vi 
om i SRT 5 som är en relativt ny agentur på 
AB Kranlyft och ett bra komplement till Mae-
da-sortimentet.

Fredrik är dock tydlig med att poängtera 
att man kommer att hålla sig till små och ef-
fektiva kranar. Det är framförallt här man har 
kompetensen och här är man starka. Att satsa 
på större och tyngre mobilkranar är inte aktu-
ellt. ”Man ska hålla sig till det man är bra på”, 
säger Fredrik.

STOR KOMPETENS 
EN STYRKA FÖR KUNDERNA
Krankungens största konkurrent är Cramo, 
som har fler minikranar i sortimentet. Men 
Fredrik säger lite tillspetsat: “De kanske har 
flera kranar men inte den kompetens om 
kranarna som vi besitter. Vår kompetens och 
kunnande bjuder vi på”, säger Fredrik med 
glimten i ögat. Fredrik tillägger dock att detta 
bottnar i att de stora aktörerna har ett så brett 
utbud av produkter och då är det svårt att bli 
specialister på allt. “Vi sysslar bara med mi-
nikranar och vi ska vara bäst på det här och 

se till att kunden får de bästa tipsen och rätt 
produkt för jobbet”, säger Fredrik. Fredriks 
mål är inte bara att vara bäst och störst på 
kranar i Sverige utan han siktar på hela Nor-
den. “Under kommande tioårsperiod är siktet 
inställt på att vi ska ha omkring 40-60 kranar 
i sortimentet”, säger Fredrik. 

Krankungens kunder är i stor omfattning 
andra uthyrare som exempelvis Kranpunk-
ten, Stavdal och Ramirent om vi pratar om 
de stora bolagen. Man hyr också ut i stor 
omfattning till byggfirmor, prefab-företag, 
väggmonteringsfimor, plåtfirmor med mera. 
Det geografiska arbetsområdet är hela Sveri-
ge men tyngdpunkten i verksamheten ligger 
på Stockholmsområdet och hela Mälardalen. 
Hyrestiden varierar ganska mycket. Det kan 
vara en dag, en vecka, en månad och ibland 
upp till ett år.

VÄXA LÅNGSAMT MEN 
SIKTET ÄR INSTÄLLT PÅ FLER DEPÅER
Verksamheten i bolaget går på högvarv och 
Fredrik är mycket nöjd. “Men man måste 

Senaste förvärvet släpvagnskranen Klaas 1233 City.

En intressant och uppskattad släpvagns-
bygghiss från Klaas med beteckningen Klaas 
Toplight 21 Construction.
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ligga i och arbeta. Inget kommer gratis. 
Men jag tycker att vi lyckats bra. Om man 
är seriös, inte rädd för att ta i och vill sina 
kunder det bästa brukar det också betala 
sig”, säger Fredrik, innan det är dags att ta 
en bensträckare i höstmörkret längs vägen 
till Stockholm. Inför 2019 kommer man att 
utöka sin serviceverksamhet.  Man har an-
ställt Stefan Eldeby som ny servicetekniker.  
Stefan kommer att serva och reparera främst 
de kranvarumärken man arbetar med som 
Maeda och Klaas men även andra som Unic, 
Jekko med flera. “Stefan är en fantastisk kille 
och en fena på kranar”, säger Fredrik. Stefan 
har tidigare arbetat för Edins kranar och 3D 
Hyrliftar.  Nyligen investerade Fredrik i en 
Klaas 1233 City som vi berättat om och man 
har även köpt en Klaas Toplight 21 Construc-
tion som är en släpvagnsbygghiss. Under 
2019 kommer man att ta det lite lugnare 
vad gäller investeringarna och låta de kranar 
man har arbeta men under 2020 kommer 
man öka flottan igen. “Under 2020 räknar 
jag med att investera i flera kranar, företrä-
desvis Maeda och Klaas. Vi kommer att be-
höva fler släpvagnskranar och så är jag lite 

sugen på att testa bilkranar med en totalvikt 
på 3,5 ton”, säger Fredrik. 

Vad gäller företagets expansion så vill 
Fredrik växa långsamt utan för stora åthävor. 
Men att öka antalet depåer finns med i den 
långsiktiga planen. Redan idag arbetar man 
över hela landet även om Stockholm och Mä-
lardalen dominerar. Fredrik nämner att innan 
2023 så är planen att öppna en depå i någon 
av de större städerna i landet. Göteborg ligger 
exempelvis bra till. Målet är också att ha 2 till 
4 anställda med servicepersonal och en säljare 
per depå. Fokus är att bibehålla och utveckla 
sin expertis inom mobila minikranar men att 
samtidigt utöka marknadens utbud av vad 
som kallas minikranar. 

“Jag tycker att det är viktigt att man inte 
växer för fort så man hinner med allt i bola-
get och inte kommer efter med vissa delar. 
Vi ökar med 1-2 miljoner i omsättning varje 
år. Det är ganska lagom takt att växa”, säger 
Fredrik.

Alla delar i bolaget måste hinnas med och 
inte bara uthyrningen. Ett exempel på det 
som Fredrik framhåller är att utveckla före-
tagets sociala medier. Hemsidan är ett bra 

exempel som är ett viktigt verktyg och hjälp-
medel för kunderna om det är rätt anpassat. 
Krankungens hemsida är väl fungerande och 
har bland annat en funktion som Fredrik kall-
lar Kranväljaren. Det är en funktion på hem-
sidan som man har utvecklat i samarbete med 
ett webbföretag. Kunderna kan med Kranväl-
jaren smidigt knappa in specifikationer för 
jobbet där kranen ska arbeta och välja och 
boka sin kran utifrån jobbet som ska utföras. 
“Att kunden får exakt den kran som passar 
bäst är mycket viktigt för att arbetet ska bli så 
optimalt som möjligt”, säger Fredrik.

Vi börjar närma oss Södertälje och slutet 
av resan genom höstmörkret från Göteborg. 
En trevlig pratstund med en ung och seriös 
aktör som vill göra sitt bästa för den ganska 
unga svenska uthyrningsmarknaden för mo-
bila minikranar. Fredrik berättar att han ny-
ligen också blivit pappa till en son som heter 
Charlie. Jobbet är en stor del av hans vardag 
och han gillar verkligen att arbeta med kra-
nuthyrning men inget går upp mot att vara 
tillsammans med familjen, det vill säga flick-
vännen Jeanette och deras son Charlie.

www.krankungen.com

Fredrik Jansson (till höger) i samspråk med instruktör från 
Klaas (i korgen) samt AB Kranlyfts Emmanuel Reboulet 
(vänster mitten) och Richard Beiron.

Fredrik har både uthyrning och kranar i blodet. Det började i trettonårsåldern 
med helg- och sommarjobb i familjebolaget.

En maeda 815 tillbaka från kund.

Ett intressant lyftjobb för Maeda där bronsstatyns fot 
byttes utanför slottet i Stockholm nyligen. Kranen kom 
från Krankungen.



Maskiner för
alla
jobb

Oavsett vem du är 
och vad du arbetar 
med, har vi de rätta 
maskinerna för just 
dig och ditt jobb. 



Premium grinding tools since 1919 
www.tyrolit.com

Industrial Composing. Done.
PREMIUM floor saw systems with innovative  
technologies for precise cutting. Reliable,  
flexible and long-lasting. For well-toned users.

Find out more at www.tyrolit.com
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Förbifart Stockholm gjuter 
vägbanor med maskiner från Swepac
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Bygget av nya Trafikplats Hjulsta nordväst 
om Stockholm är i full gång. Det schweiziska 
företaget Implenia bygger för Trafikverkets 
räkning två 650 meter långa huvudbroar över 
Mälarbanan, Bällstaån och E18 med anslutan-
de ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. 
Trafikplatsen kommer att bli en av Sveriges 
viktigaste knutpunkter, där E4 och E18 möts. 

De 14 meter breda körfälten gjuts i betong 
och för detta har Implenia valt Swepacs mo-
dulbalk      SVM 25E. Med motordriven vinsch 
rör den sig med ca 1 m/minut framåt, alltme-
dan betongbilarna kör i skytteltrafik. 

Arbetsledare Rajko Sturmer säger så här 
om arbetet och modulbalken:  ”Den här ut-
rustningen ger både ergonomiska och ekono-
miska fördelar och är ur arbetsmiljösynpunkt 
en bra produkt som förenklar vår hantering, 

vilket är mycket uppskattat.  Modulbalken 
är t. ex. utrustad med dubbla elvinschar som 
innebär ergonomiska fördelar för opera-
tören, som ensam kan styra utrustningens 
framåtdrift centralt och vid behov bara köra 
en vinsch i taget, om balken snabbt behöver 
riktas upp. Bra lyftmöjligheter för kran gör 
förflyttning säker och enkel.”

Produktchef Hans Holmlund från Swe-
pac:  ”Swepacs modulbalk SVM 25E är en unik 
ytvibrator för färsk betong som är perfekt för 
sådana objekt som Förbifart Stockholm. Dess 
flexibilitet med flera sektioner som enkelt kan 
sättas ihop till nästan valfri längd och skapa 
lutningar där det krävs gör den ytterst lämp-
lig för ändamålet. Drivkällan är i det här fal-
let el, vilket erbjuder en ren och emissionsfri 
produkt.

Till modulbalken finns ett flertal tillbehör 
som gör utrustningen mycket flexibel och 
användbar i en mängd olika applikationer. 
På arbetet med Förbifart Stockholm används 
t. ex. elvinschar och skridskor, vilket täcker 
användarnas behov på ett bra sätt.

På ett så stort projekt som detta finns flera 
gjutningsplatser med olika mått och förut-
sättningar som kräver stor anpassningsbar-
het. Eftersom Swepacs modulbalk består av 
olika modulsektioner är det enkelt att bygga 
om den till en annan totallängd. Sektionerna 
finns i fem olika längder och totalt kan den 
bli upp till 25 m lång. Frakt och förflyttningar 
mellan de olika objekten inom arbetsplatsen 
blir också enklare, mindre kostbara och smi-
digare eftersom den längsta sektionen är 3 
m”, avslutar Hans Holmlund.
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Vi är specialister på ställningar till industrier.

Rulla på plats. Veckla ut. Montera stege, 
stödben, sparklist m.m.

Börja jobba!

1.

Det ska vara lätt att jobba.

Lätt att transportera, lätt att hantera, lätta att montera. Alufase uppfyller 
alla krav du kan ställa. Lika lätt är det att få hem fler delar från oss på 
Ställningsgrossisten när dina behov ökar. Vi har i stort sett alla detaljer på 
lager. Finns i modellerna 300 och 400.

Alla Alufase ställningar är typgodkända. Vid tillverkningen används en 
speciellt framtagen kallpressningsmetod1. Detta medför tio gånger längre 
livstid än vid svetsade ställningar. Varje kallpressning är tre gånger starkare 
än en svets. Därför kan man använda mindre tjocklek, vilket gör den lättare!

Och när det går lätt att jobba med ställningen - då går det fort!

För mer information:

013-10 10 30
marcus@stallningsgrossisten.se
www.stallningsgrossisten.se

Återförsäljare för Alufase i Sverige.

10 års garanti
Specialpris när ni köper 

en hel 6 m-container 
med ställning

Kompatibel med 
annat fabrikat

RullStällning

För första gången lanserar Wacker Neuson i 
den tunga hjullastarklassen. Den nya 10-tons-
lastaren WL95 är den största från Wacker 
Neuson och inkluderar bland annat över-
växeln ecospeedPRO och två motorvarianter 
som passar de senaste avgasnormerna.

WL95 med 10 tons totalvikt kommer att 
vara tillgänglig från januari 2019. Liksom alla 

Wacker Neuson lanserar tung hjullastare
Wacker Neusons hjullastare besitter också 
den nya modellen en omfattande standardut-
rustning. Dessutom kan användaren konfigu-
rera motor, drivning, förarhytt och hydraulik 
beroende på tillämpning.

I varianten för 40 km/h är WL95 utrustad 
med den innovativa överväxeln ecospeed-
PRO. Det handlar om en steglös hydraulisk 

överväxel vars högre dragkraft och körhas-
tighet tillåter bättre energieffektivitet och 
användarkomfort, detta i kombination med 
kompakthet. 

Utöver hydrostatisk drivning möjliggör 
ecospeedPRO fartökning genom hastighets-
intervallet från 0 till 40 km/h, utan växlingar. 
Detta erbjuder körkomfort då inget drag-
kraftsavbrott förekommer.

WL95 erbjuds med två motortyper: en 3,6 
l motor från Deutz med 100 kW / 136 hk och 
DOC/SCR-system för avgasrening, i enlighet 
med den nu gällande avgasnormen nivå IV. 
Som alternativ kan man också få ett diesel-
partikelfilter, som är certifierat för år 2020, 
steg V. Det finns även en 4,1 l motor med 115 
kW / 156 hk, också från Deutz. Denna är för-
sedd med avgasrening med DOC/DPF/SCR-
system som också uppfyller steg V.

Lyfttarmen uppnår en maximal tipphöjd på 
3,80 m och kan lasta även lastbilar med högt 
flak. Dessutom har föraren ständigt sikt över 
påbyggnadsredskapet. Hjullastarens erbjuder 
en tipplast på över 5,7 ton för effektiv material-
hantering. 

Trots storleksklassen har Wacker Neuson 
beaktat kompakta mått. Med skopa uppvisar 
WL95 en totallängd på 6,50 m och en bredd 
på 2,39 m samt är utrustad med midjestyr-
ning och en bakre pendelaxel som säkerstäl-
ler optimal manövrerbarhet och dragkraft. 
Vändradien uppgår till endast 4,90 m med 
en innerradie på 2,45 m. WL 95 kan utföra 
transporter med släpvagnslast upp till 18 ton. 
För att lasten på släpvagnen säkert ska kunna 
transporteras erbjuds också en trycklufts-
broms med dubbla ledningar och hydraulisk 
släpvagnsbroms.

Hela manöverpanelen i förarhytten är 
lättöversiktlig och ger en god överblick. Ge-
nom den stora digitala 7”-displayen har föra-
ren överblick över maskinen och de viktigaste 
funktionerna. Vid behov kan hydrauloljans 
flödesmängd ställas in manuellt med inställ-
ningssystemet ”Jog Dial”. Det är en fördel när 
maskinen driver ett hydrauliskt påbyggnads-
redskap som inte behöver dra nytta av maski-
nens fulla hydraulkapacitet. Föraren kan på 
det sättet arbeta med maskinen och påbygg-
nadsredskapet väldigt finkänsligt och resurs-
besparande. Manöverkonsolen är förbunden 
med den luftfjädrade förarstolen, vilket möj-
liggör en bekväm körning. Standardutrust-
ningens luftkonditionering möjliggör god 
ventilation i hytten och sörjer för ett bekvämt 
arbete.

Motorhuven låter sig enkelt öppnas uppåt 
och förarhytten är tippbar till hälften. Ko-
fångaren kan tas av, det tillsammans med 
andra lätt tillgängliga inspektionsluckor gör 
underhållsservicen enkel att utföra, då alla 
viktiga komponenter är åtkomliga.
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På följande sidor publicerar vi som vanligt 
vårt tema om nya liftar som lanserats un-
der året. En stor del av det här numret 

handlar om så kallad accessutrustning, det vill 
säga maskiner och utrustningar som hjälper 
oss att på ett effektivt och säker sätt komma åt 
och utföra saker på arbetsplatsen.

På annan plats i tidningen skriver vi om 
byggställningar och så har vi ett tema om tele-
skoplastare. Du hittar också ett reportage om 
företaget Krankungen som hyr ut minikranar 

Trots bara några månader 
kvar till Bauma i Tyskland så 
finns en hel del att berätta 
om vad gäller nya liftmodel-
ler och annan accessutrust-
ning som lanserats på den 
svenska marknaden under 
2018.

räcker längre
NYHETER SOM     

och så skriver vi om nya bolaget Kranpoolen 
som också satsar på uthyrning av minikranar. 
Det temat om liftnyheter blir det totalt sett gan-
ska mycket accessutrustning i det här numret.

NYHETER FRÅN BRUBAKKEN
Brubakken är en stark aktör på bland annat 
liftar i Sverige med ett brett sortiment. Man är 
återförsäljare för JLG, Ommelift, Ruthmann, 
Versalift och Multitel. En del av dessa varumär-
ken är billiftar. Under året har man introducerat 
en rad olika nya liftar och här följer ett axplock.

I början av året lanserade man spårgå-
ende liftar för Sveriges järnvägsnät. En unik 

konstruktion gör det nu det möjligt att på ett 
lättåtkomligt sätt arbeta med underhåll på 
Sveriges Järnvägsnät samt Stockholms Tun-
nelbana med normal spårvidd på 1435 mm.

Bomliftarna som är av modell JLG M450AJ 
är hybrider som drivs både på batteri och diesel. 

Monterat på liftarna finns en unik meka-
nisk patenterad EQ-axellösning som innebär 
att samtliga hjul alltid är i kontakt med rälsen. 
Styrning sker med spårhjulen och drivning 
sker med maskinens gummihjul som även 
de går på rälsen. Axlarna kan manuellt höjas 
och liften kan köras på vanligt underlag, både 
utomhus och inomhus. Detta gör liften unik 
då den lätt kan förflyttas mellan områden och 
underhållsplatser utan att behöva transporte-
ras via järnvägsspåren.

Brubakken har också utökat sitt sorti-
ment av JLG hybridliftar. H800AJ är senaste 
tillskottet i den växande H-serien. JLG intro-
ducerade sin första hybrid redan 1997, sedan 
dess har de utvecklat och tillämpat tekniken 
på ett flertal bomliftar och saxliftar. De fort-
sätter att utveckla och avancera sina pro-
dukter på ett hållbart, miljövänligt sätt och 
presenterar nu en ny hybrid bomlift, H800AJ 
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TIME International i Farsø, Danmark, blev i början av 
november ackrediterade som utbildningsföretag hos 
IPAF. I Danmark har intresset för IPAF’s liftutbildning 
eskalerat, med över 1000 PAL-kort (Powered Access 
License) utfärdade de senaste 12 månaderna

TIME International är välkända för sina fordons-
monterade liftar från Versalift. TIME är medlemmar 
i IPAF sedan många år och deltar aktivt i IPAF’s 
tekniska kommitté för tillverkare.

I början av november blev TIME International 
i danska Farsø ackrediterade som utbildningsföre-
tag hos IPAF. Ackrediteringen godkändes efter en 
grundlig genomgång av företagets förutsättningar 
att bedriva IPAF’s liftutbildning med dess rutiner, 
samt utbildningen av deras instruktör.

IPAF’s utbildningsprogram är certifierat av TÜV 
enligt ISO-standarden SS-ISO 18878:2013 Mobila 
arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). 
Utbildningen är identisk över hela världen, endast 
språket skiljer.

Per Trend-Poulsen är IPAF-certifierad instruktör 
hos TIME International. ”Vi har förespråkat IPAF i 
många år. Vi har tidigare erbjudit IPAF’s utbildning av 
operatörer med instruktörer från Versalift i England. 
Vi ser fram emot att kunna utöka vårt erbjudande 
av utbildningar nu när vi är ackrediterade här i 
Danmark också”, säger Per.

Kent Boström är IPAF’s representant i Norden 
och Baltikum. ”Vi är glada över ackrediteringen av 
TIME International. Det är en välkommen expansion 
av vår utbildning här i Norden”, säger Kent.

”Det ökade intresset för IPAF’s liftutbildning i 
Danmark började på en stor internationell byggar-
betsplats i Odense, där det föreskrivs att alla ope-
ratörer av mobila arbetsplattformar ska inneha ett 
PAL-kort (Powered Access License)”, fortsätter Kent.

Under de senaste 12 månaderna har över 1000 
PAL-kort utfärdats i Danmark av uthyraren Riwal. 
Trenden med högkvalitativ liftutbildning sprider sig 
nu i Skandinavien. Då efterfrågan förväntas öka 
ytterligare ser IPAF behovet av ännu fler tränings-
center framöver.
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på marknaden. Nya hybridmodellen H800AJ, 
har samma köregenskaper som en ren die-
selmaskin (oscillerande axel och 4WD) och 
den kan köras miljövänligt inne med ren el. 
Den har även Quick stick, dvs, tar sig upp på 
full höjd på 35 sek. Liften har underhållsfria 
AGM batterier som laddas antingen genom 
220V eller via dieselgeneratorn. Operatörer 
kommer att känna sig hemma med H800AJ, 
med undantag för hybriden är maskinen näs-
tan samma som JLGs populära 800AJ-modell, 
med enkel manövrering, driftsäker och bra 
åtkomst vid service. 

Brubakkens danska billiftleverantör Ver-
salift, har under året presenterat en ny och 
lättare serie av liftbilar anpassade för bl.a. be-
lysningsunderhåll. Den nya VTL-serien är ett 
resultat och utveckling av två befintliga liftse-
rier, VT och ETL. Den nya serien, VTL har ut-
vecklats och tagits fram utifrån två befintliga 
serier där man tagit det bästa från varje serie 
och utvecklat en ny. Från VT serien har man 
tagit den överlägset bästa bommen och från 
ETL-serien den extremt låga vikten. Resulta-
tet blev en helt ny, lätt billiftserie med tele-
skopbommar monterade på lätta och tunga 
lastbilar, chassi eller skåpmodeller. Flera mo-
deller kan köras med vanligt B-körkort.

Versalift VTL serien har extremt hållfasta 
stålbommar som ger förbättring i både ar-
betshöjd och räckvidd. 

VTLs nya ståltorn är både större och stabi-
lare, vilket i sin tur både ökar bommens längd 
och förbättrar hela plattformens stabilitet. 
Trots den låga vikten har liftarna korgkapa-
citet upp till 265 kg. Liftarna monteras med 
fördel på Mercedes Sprinter, Renault Master, 
Ford Transit, Iveco Daily och Ford Ranger.

Serien är gjord för att arbeta på vägarna 
med bl.a. belysningsunderhåll. Den är kon-
struerad och tillverkad i Europa och alla bom-
mar får en noggrann pulverlackering i full 
överensstämmelse med C3 ISO-standarden 
för att klara de hårda skiftande årstiderna i 
Europa.

Andra nyheter från Brubakken har varit 
saxliften JLG1932R och Ommelift 1300.

www.brubakken.se 

INSTANT ZIP-UP
Zip-Up har som Brubakken också ett brett 
sortiment av produkter bestående av liftar, 
billiftar, byggställningar och materialhante-
ringsutrustning m m. Sedan några år tillbaka 
säljer man amerikanska lifttillverkaren Snor-
kels breda sortiment med framgång. Man är 

sedan många år tillbaka återförsäljare för fin-
ska Dino Lift.

Ett stor nyhet från Dino Lift som vi fak-
tiskt inte berättat så mycket om under året är 
DINO 230VT. Med denna modell ger sig Dino 
Lift på allvar in i lastbilsliftsegmentet.

Den nya billiften, DINO 230VT, är ett tra-
fiksäkert tillskott i DINO sortimentet. DINO 
230VT är framtagen speciellt för uthyrnings-
bruk och representerar den kända DINO 
kvaliteten till minsta detalj – den är trygg, på-
litlig och enkel att använda. 23 m arbetshöjd 
med en rak teleskopbom bidrar till effektivt 
arbete. En ergonomisk och trygg passage 
upp till korgen, flera nivelleringsmöjligheter 
och intuitiv styrning bidrar till att arbetet på 
hög höjd känns smidigare och angenämare. 
Andra egenskaper är att den är effektiv att 
använda och enkel att manövrera. Kan köras 
med klass B körkort. Den har tre olika nivel-
leringalternativ: smal, bred och ensidig, auto-
matisk nivellering. Det är enkelt att stiga in 
i korgen med non-slip trappa och maskinen 
har hydraulisk korgvridning, 180° samt tre 
simultana bomrörelser. Vidare är hem- och 
minnesfunktion standardutrustning. Liften 
är försedd med DINO CAN-BUS styrsystem 
med intuitiv styrning samt har kontinuerlig 
identifiering av korgens position. Liften er-
bjuder mjuka bomrörelser vilket är angenämt 
för användaren. Den är särskilt framtagen för 
uthyrning med väl skyddade komponenter. 
Motorn kan fjärrstartas från korgen. Motorn 
är försedd med automatisk variabel motor-
varvtal beroende på belastningen.

Tilläggsval för maskinen är LED arbetsbe-
lysning i korgen, 12V och USB-uttag i korgen, 
stödbensplattor, 400 x 400 mm med krage, 
samt förvaringsställning, LED-positionsljus 
på varje stödben, isolerad korg med mera.

Vidare kan nämnas om Zip Up, även om 
den här texten borde hamnat under temat 
byggställningar, at man lanserat nya Instant 
UpRight HD under året. Fördelarna är många 
med denna nya byggställning och arbetsplatt-

IPAF mer synligt i Norden

Fr. v: Kent Boström (IPAF), Per Trend-Poul-
sen, Jakup Mortensen och Kim Bach Jensen 
från TIME International
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MARKNADENS LÄGSTA INSTEG 
Skyjacks pelarlift SJ12 och SJ16 har marknadens lägsta 
instegshöjd! Det i samband med en grind som öppnas med 
en hand och det manuella utskjutet på 0,4m resulterar i en 
pelarlift med marknadsledande arbetsergonomi. Skyjacks 
pelarlift är precis som alla andra Skyjack-liftar byggda för 
användarvänlighet och servicevänlighet.

Vi har även ett stort utbud med CE-godkända tillbehör tex. 
Verktygshylla, rörhållare. Kontakta säljare för mer information.

www.skyjack.com

Försäljning Göteborg: Robert Páldeák +46 706 – 71 73 30
Försäljning Stockholm: Stefan Lindström +46 729 – 71 73 33

formen. Den är lättare tack vare alla detaljer 
i aluminium. Starkare genom svetsning med 
ny metod. Instant HD kan målas i olika fär-
ger. Instant HD är enklare genom måttsätt-
ning i hela metrar samt säkrare då den är 
strukturtestad av Statens Provningsanstalt. 
InstantUpright har också gjort en helt ny spi-
ra, starkare än någon annan aluminiumspira. 
Man är väldigt nöjd med dess kapacitet och 
hur man lyckats att sammanfoga spiran med 
skarvtappen. När det gäller hur mycket In-
stansUprights kranar tål att belasta så var det 

i starten av projektet cirka 1600 kg. Nu i lan-
seringsstadiet av nya Instant HD så har man 
kommit upp i smått otroliga hela 4000 kg.

Rickard Holmlund berättar också att med 
nya Instant HD kan man erbjuda marknadens 
starkaste aluminiumplanka. Den tål lastklass 
6 i 2 meterslängd. Plankan är framtagen för 
att vara lätt och stark. Extraherad i ett stycke 
och den enda bearbetningen är att man mon-
terar rätt krokar efter kundens önskemål, 
samt att man stansar ut ett halkmönster som 
gör plankan mycket säker att gå på i alla väder. 
Den har även ett handtag på mitten av under-
sidan för att underlätta montage.

Under året har Zip Up även introducerat 
bland annat Snorkel TM12E och billiften GSR 
200T.

www.zipup.se

AVANT MED ARBETSPLATTFORM
Till avdelning små servicejobb, t ex under-
hållsarbete, målning, byte av glödlampor mm 
så finns det en rad personkorgar. Under året 

lanserade finska tillverkaren Avant en mo-
dell där man kombinerar sina kompaktlas-
tare med egna liftmärket Leguan. Avant har 
med sitt dotterbolag Leguan Lifts utvecklat 
en arbetsplattform som är lättanvänd och 
smidig. Tillsammans med Leguan 50 ökas 
Avants mångsidighet ännu mer. Leguan 50 
kopplas direkt på Avants redskapsfäste vilket 
möjliggör en snabb till- och frånkoppling. Ar-
betsplattformen är konstruerad enligt arbets-



FÖR GROVSORTERING. MOBISCREEN MS 15 Z är en robust, mobil tvådäckad sikt med en kapacitet på upp till 400 ton/h som klarar 
materialstorlekar upp till 400 mm. Denna grovsikt är enastående lämplig för berg, natursten, återvinning och lerigt svårsiktat material. 
Med en siktyta på 7,5 m² garanteras effektiva och exakta resultat. Sikten möjliggör klassifi cering av upp till tre fraktioner – i både berg 
och återvunnet material.   
                       www.wirtgen-group.com/sweden

WIRTGEN SWEDEN · Försäljning 0472–100 91 · Service 0472–162 48 · Reservdelar 0472–139 39 · info.sweden@wirtgen-group.com

KOMPROMISSLÖS STYRKA.
MOBISCREEN MS 15 Z

A WIRTGEN GROUP COMPANY

Get the job done. Grindex.

 

Milli är utrustad med en backventil som förhindrar att
vattnet återflödar när pumpen stängs av. Behöver du
pumpa ”torrt” i en källare eller på en betongplatta, så är 
Milli ett perfekt alternativ för dig.
Exempel på driftpunkt 9 m3/h vid 4 meters lyfthöjd och 
25 meter 2” slang.
Besök gärna www.grindex.se

MILLI MÖJLIGGÖR PUMPNING NER TILL  
NÅGRA FÅ MILLIMETER.
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plattformsdirektiv och har CE-certifikat. Den 
maximala korglasten är 200 kg vilket räcker 
väl till för två personer eller för en person och 
gott om verktyg.  Max arbetshöjd är 5 meter. 
Enligt importören Nordfarm så kan en person 
sköta allt tack vare lättanvända kontroller.

www.nordfarm.se

SCANTRUCK MED MANITOU
Scantruck som är danskägt satsar starkt i Sve-
rige. Nyligen flyttade man in i nya lokaler i 
Roserberg som SRT bevakade tidigare i år. Bo-
laget är som bekant bland annat återförsäljare 
för franska Manitous produkter. Under året 
har flera nyheter lanserats. Först har Manitou 
180ATJ blivit uppdaterad under året. Manitou 
MT625H lanseras med en ST5-motor vilket 
även gäller för modellen Manitou MLT625. Ny 
är också MRT1840 liksom lantbruksmaksinen 
Manitou MLA-T533-145 V+.

På årets mässor visade man 30 meter tele-
skoplastaren Manitou MRT 3050 och den lika 
nya 22 meters teleskopliften Manitou 220 TJ. 
MRT 3050 har en lyftkapacitet på helt upp till 
fem ton. 

Den franska producent har lanserat den 
nya super-teleskoplastaren tillsammans med 
en lite mindre modell, MRT 2470, som lyfter 
upp till 20 meter och som kan ha hela sju ton 
med upp i luften. 

Maskinerna med den imponerande lyft-
höjden och kapaciteten uppfyller efterfrågan 
från den dynamiska europeiska byggmarkna-
den som har behov för maskiner som lyfter 
högre än tidigare. 

Den stora MRT är utrustad med dubbel 
hydrostatisk transmission. Det är 176 hk i ma-
skinrummet i form av en Mercedes Final Tier 
IV-motor, och därmed är det garanti för gott 

om krafter till alla funktioner. Den roterande 
teleskoplastaren har en topphastighet på 40 
km/t, och är därför mycket mobil. 

Teleskopliften Manitou 220 TJ är designad 
för att arbeta under besvärliga förhållanden, 
såväl i ojämn terräng som i kalla omgiv-
ningar. Som modellbeteckningen avslöjar är 
det fråga om en 22 meters lift, och teleskop-
bommen är utrustad med en fyrcylindrig 

dieselmotor med 35 hk. 
Bommen har ett system, 
som automatisk justerar 
motorns kraft till bara det 
nödvändiga. Det ger en 
besparing på bränslet och 
de totala ägarkostnaderna. 
Manitou-konstruktörerna 
har också utrustad 220 TJ 
med ett patenterat system, 
som automatiskt anpassar 
hastigheten, beroende på 
hur långt bommen är ute. 
Ett speciellt interface-sys-
tem till kommunikation 
med maskinen kan bland 

annat användas i samband med underhåll 
och diagnosticering.

På Maskinmässan hade man dessutom 
möjlighet att presentera teleskoplastaren 
MLT630 för första gången på en mässa i Sve-
rige. Det samma gällde Manitou-personkor-
gen med både kran och spel, som är speciellt 
utvecklat för att användas vid montering av 
fönster och hantering av andra tunga bygg-
element. 

“Korgen har en kapacitet på hela 600 kg, 
och den kan lyfta 300 kg med spelet. De totalt 
900 kg kan också fördelas annorlunda i en 
annan modell av korgen, så man kan lasta 450 
kg i korgen och samtidigt 450 kg på spelet”, 
förklarar Anker Lemvig, vd för verksamheten 
i Sverige.

En annan intressant produkt är MLT940-
140V+ Elite som är Manitous senaste maskin i 
NewAg-serien. Maskinen har en lyfthöjd på 9 
meter och lyfter hela 4 ton. Maskinen är utrus-
tad med bomdämpning samt hytt med pano-
rama sikt och Easy Access som gör det lätt att 
ta sig in och ut i hytten.

www.scantruck.se

JEKKO MINICRANES 
Tidigare i år berättade vi om att företaget 
Svenska Jekko AB startat försäljning av Jekko 
minikranar i Sverige. Bakom satsningen finns 
en ägare med starka rötter och mångårig er-
farenhet av maskinbranschen. “För oss är 
trygghet, stabilitet och kundens bästa alltid i 
centrum”, säger VD Nils-Gunnar Burge.
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Vi syns på Nordbygg 10-13 april 2018
www.hitachi-powertools.se

VRIDBART  
KLIPPHUVUD

360°

Säljare på bolaget är Jakob Burge och Karl-
Fredrik Bengtsson. Bolaget ställde ut sina 
produkter för första gången på Svenska Ma-
skinmässan i Stockholm tidigare i år.

www.jekko.se

JCB LANSERAR 
LITHIUMDRIVNA SAXLIFTAR
För drygt ett år sedan meddelade den brit-
tiska tillverkaren JCB att man ger sig in i 
saxliftbranschen. Under 2017 presenterade 
man nio nya elektriska saxliftar. Nu har JCB 
Access presenterat en ny innovation för sek-
torn med lanseringen av de fem helt nya li-
tiumjonmodellerna: S1530E, S1930E, S2032E, 
S2646E och S2646E, med arbetshöjder på 
6,6m till 10,1m. Litiumjonbatterier erbjuder 
upp till 40% längre drift och 50% sänkning 
av laddningstiden. Den holländska uthyraren 
Hoogwerk har redan beställt 420 av de nya 
litiumjon saxliftarna, eftersom de skapar ett 
nytt ”grönt” hyresföretag.

www.jcb.se

KRANLYFT OCH KLAAS
Under den senare delen av året meddelade vi 

att AB Kranlyft breddat sin produktportfölj 
med tyska mobilkranmärket Klaas. Klaas har 
ett brett produktutbud med allt från släp-
vagnskranar till stor mobilkranar med räck-
vidder över 50 meter. Mer information hittar 
du i SRT 5-2018.

www.kranlyft.se

NY TRANSPORTPLATTFORM 
FRÅN ALIMAK
Alimak har nyligen utökat sitt utbud med en 
ny enkel masttransportplattform - TPL 1000. 
Den flexibla, robusta och enkla konstruktio-
nen gör den idealisk för alla vertikala åtkomst-
lösningar, inklusive direkt till byggnader och 
byggnadsställningar, för nybyggnation eller 
renovering. TPL 1000 är utformad för att 
erbjuda den mest kostnadseffektiva vertikala 

transportlösningen på plats. Varje enhet har 
dubbla funktioner och kan användas som 
transportplattform eller materialhiss.

Konstruktörerna av den nya TPL 1000 har 
tillämpat samma tekniknivå för att utveckla 
den här mindre transportplattformen, men 
till en kostnad som är överkomlig för mindre 
projekt.

Säkerhet är viktigast för alla Alimak maski-
ner. Den nya transportplattformen överens-
stämmer med de senaste säkerhetsstandar-
derna och har en överbelastningsskydd och 
överfartssäkerhetsanordning som inte bara 
garanterar operatörens säkerhet utan för-
länger också maskinens livslängd.

TPL 1000 har en nyttolastkapacitet på 
1000 kg både i transportplattform och mate-
rialläge. Modellen har utformats för att vara 



info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se
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Ny diamantkapklinga
  -  Ny teknik

echSafeT TM

•   SÄKRARE  -  Försedd med fyra skyddssegment mot
    farligt slitage på stambladet

•   BREDARE ANVÄNDNINGSOMRÅDE  -  Förutom betong,
     armerad betong , granit m.m. möjlig ur säkerhets- 
     synpunkt att köra även i asfalt

•   LJUDDÄMPAD  -  Finns med ljuddämpat stamblad för
     sågning i känsliga miljöer, ZENE       SafeTechTM SILENT

Nyhet!

ZIZ

Z
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flexibel med utbytbara delar, såsom mastsek-
tioner och slitsramar av andra transportplatt-
formar i Alimaks sortiment, vilket gör dem 
snabba och lätta att montera och demontera, 
även om det är extremt robust i byggandet. 
Enheten har dubbla funktioner och genom 
att man använder en enkel växlingsnyckelbry-
tare på den elektriska manöverpanelen och 
monterar takdelen kan den användas både 
som transportplattform eller materialhiss.

En av de viktigaste fördelarna med dessa 
flexibla lätta transportplattformar är att de har 
mycket mindre grundramar för plattforms-
storleken. Det betyder att de kan manövreras 
i mycket smala arbetsutrymmen, medan den 
integrerade nivelleringsskruven säkerställer att 
ramverket raderas snabbt och enkelt.

Transportplattformarna kan användas för 
alla vertikala byggnadskrav med eller utan 
byggnadsställningar, för nybyggnation eller 
renovering. Plattformarna erbjuder många 
ramp- och grindoptioner, medan det vikta 
och perforerade stålplåtgolvet ger en stel 
slipskydd för både arbetare och material. Alla 
ytor är varmgalvaniserade vilket innebär att 
de inte kommer att korrodera, minimera un-
derhållskostnaderna och förlänga produktens 
livslängd i tuffa byggnadsmiljöer.

Slipsar och fäströr kan fästas på byggnads-
ställningen eller väggen och dessa kan pla-
ceras i intervaller upp till 7,5m vilket gör det 
enkelt och säkert att spänna över tre våningar 

i en byggnad eller byggnadsställning. Kabel-
styrningen säkerställer att ström- och styrka-
blarna hålls i rätt läge och återgår till kabel-
kurvan under drift. Detta garanterar ökad 
säkerhet, särskilt vid blåsiga förhållanden. 
Landningsgrindarna har elektrisk och meka-
nisk koppling och överensstämmer med de 
senaste bestämmelserna i maskindirektivet.

www.alimak.se

CENTRUM SC10000, NY KLÄTTER-
STÄLLNING FRÅN SCANCLIMBER
Tidigare i år berättade vi att den finska till-
verkaren av arbetsplattformar, Scanclimber, 
fyllde 100 år under 2018 och det firade man 
med lanseringen av nya mastklätterställning-
en Scanclimber Centrum SC10000. Enligt 

tillverkaren själva så handlar det om världens 
starkaste mastklätterplattform. Den kraftulla 
plattformen kan i toppläge lyfta en nyttolast 
på hela 10 ton.

Centrum har en betydande ökning av ka-
paciteten eftersom det finns två 5,5 kW mo-
torer i drivenheten som har en lyfthastighet 
på hela 7 m/min. Kapacitetsökningen i jämfö-
relse med Scanclimbers tidigare modeller är 
anmärkningsvärd. På enkelmastarrangemang 
har Centum en maximal nyttolastkapacitet på 
5900 kg vid en plattformslängd på 4,1 m. Det-
ta är en 24% ökning av nyttolastkapaciteten 
från den tidigare starkaste SC8000 Tvilling-
plattformen på Centrum kan ha en maximal 
nyttolast över 10 ton vid en plattformslängd 
på 15,8 m. Det här är en 20% ökning av nyt-
tolastkapaciteten när den ligger över SC8000 
med samma parametrar. I ett enda mastar-
rangemang kan plattformslängden förlängas 
upp till 20 m. Vid Twin-mastarrangemang 
kan plattformslängden förlängas upp till hela 
48,6 m utan att riskera säkerhetsnivåerna.

www.scanclimber.com

HOLLAND LIFT
Holland Lift har ingen distributör i Sverige 
men värt att nämna är att de lanserar en ny 
säkerhetsfunktion till sin liftmodell HL-220 
E12: en extra ingång på förlängningsplattfor-
men. Vid en nödsituation erbjuder den extra 
säkerhetsdörren ett andra sätt att fly från platt-
formen. En annan fördel med extradörren är 
att det gör det enkelt att komma åt hissen från 
fram och bak, vilket kan vara en fördel när man 
använder saxliftet i små gångar och smala ut-
rymmen. Extradörren är tillgänglig på begäran.

www.hollandlift.com
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Olycksrisken med motorkapar och handhållna 
elkapar är stor och det har under senare år 
inträffat några allvarliga olyckor med svåra ska-
dor som följd. Jack Midhage AB har lagt stort 
fokus på att förbättra instruktionerna för att 
förebygga sådana olyckor. “Vi har tagit fram 
säkerhetskort tänkta att följa med maskinen ut 
på bygget så att användaren verkligen kan ta in-
struktionerna till sig. Men verkligheten är den 
att man inte läser dessa instruktioner och ofta 
förekommer det att betongklingor körs i asfalt”, 
berättar Peter Logan, VD på Jack Midhage AB.

Midhage har därför tagit fram en 350 mm 
diamantkapklinga, ZENESIS SafeTech. Kling-
an har försetts med fyra stycken försänkta 
skyddssegment som skyddar mot slitage av 
stambladet. ”De flesta allvarliga olyckor beror 
på att stambladet tunnats ut så mycket så att 
segment släpper eller att klingan kilar fast i 
materialet. “Med Midhages nya klinga ZENE-
SIS SafeTech så minimerar man risken för den 
typen av olyckor. Historiskt har alla tillverkare 
försett asfaltklingorna med skyddssegment p 
g a att klingan ofta körs ner i gruset vilket ger 
ett stort slitage i stambladet. Nu tar Midhage 
steget vidare och förser även sin premium-
klinga betong/universalklinga Zenesis med 
skyddssegment, till att börja med på vår 350 
mm klinga”, berättar Peter Logan.

De fyra försänkta segmenten gör dess-
utom att klingan blir möjlig att använda för 
kortare arbeten i asfalt. Dock rekommen-
deras att för längre arbeten använda asfalt-
klingor för att få längre livslängd. Utöver 
mycket goda egenskaper i betong, armerad 
betong, granit och andra stenmaterial kan 
den med gott samvete även rekommenderas 
för asfaltsågning.

Som ”grädde på moset” erbjuds ZENESIS 
SafeTech också som en ljuddämpad klinga, 
Zenesis SafeTech Silent.  De höga ljudnivåer 
som en diamantklinga förorsakar är mycket 
störande för omgivningen och kan vara skad-
lig för hörseln. Tack vare nyutvecklad teknik 
så kan Midhage nu erbjuda en klinga som är 
anpassad både för motorkapar och elkapar 
och som håller en avsevärt lägre ljudnivå än 
en vanlig klinga. “Vi har gjort omfattande 
tester i olika maskiner och material”, berät-
tar Peter Logan. ”Med den nya klingan så 
sänks ljudnivån med 3 -5 dB i motorkapar och 
med 7 -12 dB i elkapar. Det upplevs som en 
minskning av ljudnivån Gll hälften eller ännu 
bättre. Det ljuddämpade stambladet, ”Multi 
Layer”, bestående av fem skikt har också en 
vibrationsdämpande effekt vilket ger en på-
tagligt stabilare gång i materialet”, avslutar 
Peter Logan.

Säkrare, bredare användningsområde 
och tystare med Zenesis

Svensk Rental Tidning • November - December 2018  • www.SvenskRental.se

Nu lanserar Husqvarna två nya våt- & torr-
dammsugare, 20-liters WDC 220 och 25-li-
ters WDC 325L. Båda dammsugarna har 
tvättbar PET-filterpatron med hög filtre-
ringsförmåga, handtag för behållaren och 
semiautomatisk filterrengöring.

Med WDZ 220 och WDC 325L, erbjuder 
Husqvarna två nya våt- & torrdammsugare 
som är enkla att använda och transportera. 
Både WDC 220 och WDC 325L har ett in-
tegrerat fällbart handtag i behållaren som 
gör den enkel att lyfta ur och tömma.

“Som en del i vår ambition att erbjuda 
ett komplett sortiment med kraftfulla ren-
göringsmaskiner, lanserar vi två damm-
sugare som ett komplement till de hög-
tryckstvättar som vi lanserade tidigare i 
år”, säger Robert Jareman, försäljningschef 
Husqvarna.

Med 25-liters WDC 325L, får konsu-
menten en kompakt och klass L-certifie-
rad dammsugare med automatisk start-/
stoppfunktion. Den automatiska start-/
stoppfunktionen gör maskinen effektiv 
tillsammans med elverktyg då dammsuga-
ren i detta läge startar och stoppar automa-
tiskt med elverktyget. Den har också stora 
bakhjul och pivåhjul där fram som roterar 
360 grader, vilket gör dammsugaren stabil 
utan att kompromissa med manövrerbar-
heten.

WDC 220 är en 20-liters kompakt och 
mobil dammsugare med effektiv turbin-
motor. Produkten har ett integrerat och 
fällbart handtag på behållaren, stora hjul 
och robust design. Maskinen har flera möj-
ligheter för förvaring av slang, nätsladd och 
munstycken.

Husqvarna lanserar två 
nya våt- & torrdammsugare



Generalagent i Sverige av
Merlo teleskoplastare
0512 - 30 16 20
www.hullert.se

Teleskoplastare är otroligt mångsidiga och passar till en mängd 
olika arbetsuppgifter oavsett årstid. Ring och rådfråga våra säljare om 
Merlo teleskoplastare och vårt breda modellprogram.

SNÖRÖJARE
TELESKOPLASTARE

ALLFIXARE
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JCB
JCB har nyligen lanserat en ny teleskoplastare 
på band på den europeiska marknaden: Tele-
skid 3TS-8T. Den kompletterar den populära 
modellen 3TS-8W och erbjuder en maximal 
lasthöjd på 4,1 meter och en räckvidd framåt 
på 2,25 meter.

Den nya teleskoplastaren erbjuder en 
kompakt lastmaskin med hög specifikation 
och extra räckvidd och lasthöjd, en kraftfull 
55kW (74hp) JCB EcoMAX dieselmotor, ökad 
tippbelastning med bommen indragen och 
förlängd, samt lågtrycksgummiband som ger 
extra grepp vid dåliga markförhållanden.

JCB har byggt på framgången med tele-
skidmodellen 3S-8W på hjul när man har 
introducerat bandmodellen Teleskid 3TS-8T. 
Den är byggd på ett kompakt chassi på band 
och har därför alla fördelarna med manövrer-
barhet, men med en teleskopbom med extra 
lång räckvidd.

I den här temaartikeln tittar 
vi närmare på de nya tele-
skoplastarna för byggsväng-
en på den svenska markna-
den: nya maskiner från JCB, 
Sennebogen, Magni, Bobcat 
och Manitou.

Den förlängda bommen ger en maximal 
lasthöjd på upp till 3,8 meter med bommen ut-
sträckt, nästan en meter mer än en standard-
bom. Dessutom levererar JCB Teleskid en fram-
åtriktad räckvidd på marknivå på 2,25 meter och 
en maximal räckvidd på full höjd av 1,7 meter.

Det gör det möjligt för operatören att lasta 
eller lossa lastbilen från ena sidan. Lastaren 
har en nominell kapacitet på 732 kg med 
bommen förlängd och stigande till 1,676 kg 
indragen, vilket ger en signifikant ökad kapa-
citet jämfört med hjulmodellen.

SENNEBOGEN 
Sennebogen har också nyligen lanserat den 
nya teleskoplastaren 355E på den svenska 
marknaden. Enligt den tyska tillverkaren är 
den stor och stark som en hjullastare och har 
räckvidd som en teleskoplastare.

Hytten är höjbar och ger mycket bättre 
översikt vid till exempel lastning av en lastbil 
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tet på upp till 5,5 ton så erbjuder den nya Sen-
nebogen 355 E inte bara mångsidiga applikat-
ionsmöjligheter, utan ger också kraftreserver 
för ett brett utbud av redskap.

Det finns ett flertal olika redskap som al-
ternativ till skopan för att öka maskinens 
mångsidighet.

MAGNI
Den italienska tillverkaren av teleskoplastare 
Magni har i år introducerat sin nya och störs-
ta modell RTH 6.46SH. Med en lyfthöjd på 
hela 46 meter och maximal lyftkapacitet på 
så mycket som 6 ton är Magni RTH 6.46SH 

eller annat högt fordon. Ögonhöjden i högsta 
läget är 4,2 meter. 

355E har en räckvidd på hela 8,5 meter. Det 
gör att maskinen slipper köra upp på last-
materialet för att spara både tid och minska 
olycksrisken. 

Formatet på maskinen är så kompakt att 
det är möjligt att även ta sig fram i trånga in-
omhusmiljöer. Maskinen har tre sorters styr-
ning: fram-, fyrhjuls- och krabbstyrning. 

Med en arbetsvikt på 11,5 ton, en högsta 
stapelhöjd på 8,5 meter och en hög lyftkapaci-

den runtomsvängande teleskoplastaren med 
absolut högst lyfthöjd/lyftkapacitet som idag 
finns på marknaden.

Bommen är perforerad och därmed lättare 
vilket förbättrar lyftkapaciteten på hög lyfthöjd. 

Vid 45,64 meters höjd har den nya tele-
skoplastaren en lyftkapacitet på hela 2,5 ton.

Magni RTH 6.46SH är kompakt och sär-
skilt anpassad för byggnader i städer med 
hög befolkningstäthet, där arbetsytorna ofta 
är begränsade och att arbeta i höga höjder är 
oundvikligt.

Den nya teleskoplastaren är utrustad med 
en steg 4-motor från Mercedes-Benz på 231 

På nya Sennebogen 355E är hytten höjbar och ger mycket bättre översikt vid till 
exempel lastning av en lastbil eller annat högt fordon.
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hk. Den är också utrustad med luftkonditio-
nering, uppvärmd pekskärm och diagnostiska 
lastavkänningskretsar.

BOBCAT
Bobcats nya teleskoplastare heter TL30.70. 
Den har en lyftkapacitet på tre ton och en 
lyfthöjd på nästan sju meter. 

Bobcat TL30.70 är ett kompakt teleskop-
lastare jämfört med andra sjumetersmaski-
ner, särskilt på trånga arbetsplatser där ma-
növrerbarhet är viktigt. 

Teleskoplastaren har en maximal räckvidd 
på över fyra meter vilket gör att den passar för 
många applikationer, i till exempel byggbran-
schen. 

TL30.70 har funktioner som automatisk 
parkeringsbroms, en Boom Push Retract-
funktion som automatiskt sänker bommens 
hastighet när bommen är nästan helt indra-
gen eller i minimala och maximala vinklar 
och en ergonomisk allt-i-ett-joystick som 
styr samtliga bomfunktioner och färdrikt-
ningar. 

Hytten är dessutom upphängd för att för-
bättra körkomforten. Bobcat TL30.70 går att 
beställa med två olika motorer, en 55 kW Stage 
IIIB-motor på 75 hk och en D34 75 kW Stage 
IV-motor på 100 hk för de tyngre jobben.

Bobcats nya teleskoplastaren har en maximal räckvidd på över fyra meter, vilket 
gör att den passar för många applikationer i till exempel byggbranschen. 

Bobcat TL30.70 har lyftkapacitet på tre ton 
och lyfthöjd på nästan sju meter. 

Magni RTH 6.46SH är kompakt och särskilt anpassad för byggnader i städer med hög 
befolkningstäthet.

Magni RTH 6.46SH har 
en lyfthöjd på hela 46 

meter och maximal lyft-
kapacitet på så mycket 

som sex ton.
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GRINDING  
IN THE FAST LANE

Scanmaskin 28 World Series - vår mest effektiva, servicevänliga och driftsäkra maskin hittills. Med ett 
helgjutet maskinhus, ett nytt sätt att serva maskinen, nytt el- och kylsystem, ergonomisk design och ett nytt 
verktygshuvud tar vi slipningen till en helt ny nivå.  

Eller som vi valt att kalla det: Grinding in the fast lane. 

MARKNADENS SNABBASTE OCH MEST KRAFTFULLA MASKIN  

FÖR EN HELT NY SLIPUPPLEVELSE!
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MANITOU
MRT 1840 Easy är en ny roterande teleskop-
lastare från Manitou som har maxkapacitetet 
på fyra ton, max lyfthöjd på 17,9 meter och en 
räckvidd på 15,1 meter. 

Manitou MT625H och MLT625 har uppdaterats 
med Stage V-motorer.

Den är utvecklad för att vara en sann ”mul-
titasker”: tre maskiner i en, tack vare ett brett 
utbud av redskap, till exempel gafflar, hissar, 
plattformar och kranar.  

Den är utrustad med fasta svänghjul med 

en bred stödyta samt ett lastövervakningssy-
stem som kan upptäcka eventuell risk för över-
belastning. Manitou har även uppdaterat sina 
teleskoplastarmodeller MT625H och MLT625 
med  Stage V-motorer. MLT625 har också fått 
en uppdaterad design i NewAg-serien.

NY JCB-ÅTERFÖRSÄLJARE
Sundahls Maskinaffär är nu återförsäljare av 
JCB på den svenska marknaden.

”Vi är glada över att kunna hälsa Sundahls 
Maskinaffär välkomna till JCB familjen i Sve-
rige”, säger Markus Möller, svensk försälj-
ningchef JCB. ”Sundahls har valt att inleda 
ett samarbete med oss och kommer att jobba 
med försäljningen av våra produkter i Krono-
berg, Blekinge, Kalmar och Östergötlands län 
via deras anläggningar i Växjö, Vetlanda och 
Karlskrona. De kommer att jobba med hela 
vår produktportfölj vilken innefattar över 300 
olika jordbruks- och anläggningsmaskiner. I 
Östergötland kommer man att fokusera en-
bart på anläggningssegmentet”.
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Comeco Trading AB | Myrangatan 15, Enköping
Tel. 0171 - 273 25 | info@comeco.nu

www.comeco.nu

NYHET!
THERMOX TJÄLTINARE
VC80

Vår nya smarta, smidiga och 
Enköpingstillverkade tjältinare 
VC80 finns nu tillgänglig att 
beställa från vårt lager!  

Klarar upp till 
200KVM per enhet

separata slangvindor 
finns i olika längder.

Enkel och smidigt.

THERMOX Byggtork

Vår pålitliga luftvärmare Thermox är 
effektiv, säker och lätt att använda.  
Utrustad med oljeavluftare och tiger-
loop, 1-rörssystem, som förbättrar 
driftsäkerheten och minskar behovet 
av rengöring och service.

SVERIGES MEST SåLDA BYGGTORK!



Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på

www.svenskrental.se

INNOVATIVA SYSTEM 
FÖR UTHYRARE
Flexibla lösningar som möter alla era behov

RING OSS PÅ 08 57877093
eller besök www.mcs-software.se och se varför ni bör välja MCS som er framtidspartner.

VINNARE AV TVTA INTERNATIONAL TECH COMPANY FINALIST: HIRE AWARDS OF EXCELLENCE
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Hitta återförsäljare på
www.scantruck.se

DU KAN OCKSÅ KONTAKTA 
Lasse Lans  0722 403 106
Anker B. Lemvig  0722 403 101
Bo Bergqvist 0722 403 107
Jan Bratowski 0706 493 401

Scantruck är officiell importör av Manitou, Mustang och PB Platforms i Sverige

Rådfråga Scantruck om du vill lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är officiell importör av de 
kända Manitou teleskoplastarna, Mustang minilastare och PB Platforms saxliftar i Sverige. 
Vi erbjuder marknadens största urval av nya och begagnade maskiner – och vi håller igång din 
verksamhet med en komplett serviceorganisation och kort reaktionstid. 
Kom förbi vårt spritt nya huvudkontor i Rosersberg vid Stockholm, där vi har 3.000 kvm under tak.

5%

OFFICIELL MANITOU-IMPORTÖR I SVERIGE
På återseende hos Scantruck
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Den 22-24 november bjöd Stig Mach-
ine in till öppet hus i sitt huvudkon-
tor, serviceverkstad och lager i Bålsta 

mellan Enköping och Stockholm. Där fick 
besökarna chans att träffa bröderna Bo och 
Henrik Svensson (vd respektive vice vd), få 
sig en tallrik julmat och ta sig en titt på deras 
maskiner.

STÖRST I VÄRLDEN PÅ HJULLASTARE
På kontorets framsida stod mini- och mi-
digrävare från Hyundai. På bakgården grävare 
och hjullastare från LiuGong som besökarna 
fick provköra. LiuGong är en kinesisk tillver-
kare som producerar sina maskiner för den 
europeiska marknaden i Polen. Även Liu-
Gong fyller jämnt i år. Närmare bestämt 60 år 
och Bo Svensson närvarade vid festligheterna 
i Kina. Vad gäller LiuGong sortiment så har 
Stig Machine främst tagit fasta på deras tunga 
sortiment av grävmaskiner och hjullastare.

“De är störst i världen på hjullastare. De 
har hittills tillverkat 400 000 stycken”, säger 

Bo Svensson, vd Stig Machine, om LiuGong. 
“De jobbar väldigt brett och gör mycket ma-
skiner. De har skickat folk till Sverige för att 
se hur vi jobbar. De vill vara väl förberedda.”

LiuGong är en av de riktigt stora kinesiska 
tillverkarna av bygg- och anläggningsma-
skiner som rönt stor framgång på de flesta 
marknader. Under de senaste två åren har bo-
laget varit på offensiven ordentligt och fajtas 
väl med de andra stor västerländska namnen. 
Kort sagt får man mycket för pengarna om 
man köper en LiuGong och varumärket står 
sig väl i konkurrensen.

Tunga maskiner kanske inte är lika vanligt 
att hitta hos en maskinuthyrare som exempel-
vis Stig Machines lätta sortiment av Hyundai 
minigrävare, Twaites dumprar eller kompri-
matorer och vältar från Bomag. Men när SRT 
besökte satt Aremas vd Anders Hedlöf i en av 
LiuGongs hjullastare och testkörde. Arema i 
Roserberg är en av ganska få maskinuthyrare 
som specialiserat sig på att hyra ut just tung 
entreprenadutrustning.

BOMAG STARK 
TILLVERKARE AV PACKNINGSMASKINER
Förutom LiuGong säljer Stig Machine ma-

Visserligen bjöd Stig Machine på julmat, men det stora dragplåstret under 
fyrtioårsfirandet var att se och testa produkterna i deras sortiment, däri-
bland grävmaskiner och hjullastare från kinesiska LiuGong.

Ett glatt gäng på Stig Machine, nöjda med dagen och att fylla 40 år.

Anders Hedlöf från Arema visade intresse 
för LiuGongs hjullastare.
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skiner från Ammann, Breining, Hyundai, 
Secmaier, Solum, Thwaites och Weycor. Syn-
nerligen intressant för maskinuthyrare är 
Bomags sortiment av stampar, vibroplattor 
och större vältar. Stig Machine har också sin 
egentillverkade vibroplatta Solum.

“Globalt sett är Bomag extremt stora just 

på packningsutrustning”, berättade Henrik 
Svensson, vice vd på Stig Machine. “Med Bo-
mag vänder vi oss främst till uthyrarna”.

Idén om ett öppet hus hos Stig Machine är 
inte ny. De hade en för bara några år sedan. 
Efter ett lyckat resultat kändes det självklart 
att göra om det.

“Det är ett bra tillfälle för att kunna visa 
nyheter”, sade Henrik Svensson. “Vi hade ett 
brett sortiment hemma som vi kunde visa 
upp. Vi hade 200-250 personer som kom. 
Det måste man beteckna som bra, tycker 
jag.”

www.stigmachine.se

Det är främst LiuGongs tunga utrustning 
av anläggningsmaskiner som Stig Machine 
riktat in sig på.

Bomags sortiment av packningsmaskiner är en 
av StigMachines stora agenturprodukter.

Det bjöds på julbord hos StigMachine.Hyundais mini- och midigrävare är intressanta 
produkter även i uthyrarsammanhang.



HUSQVARNA LANSERAR  
NYA, FÖRBÄTTRADE 
DIAMANTKLINGOR
Kontroll, intelligens och imponerande prestanda – allt i ett  
och samma intuitiva paket. Husqvarnas S-serie av klingor  
för handhållna motorkapar är nu bättre än någonsin tidigare, 
tack vare ett antal nya, smarta egenskaper. S-serien är klingor 
du kan lita på för de allra mest utmanande uppgifterna.  
På ett säkrare och mer effektivt sätt.

Husqvarna. För ett bättre sätt att arbeta.

SLITAGEINDIKATOR

En lättöverskådlig indi-
kering på den maximalt 
tillåtna slitagenivån av 
klingans diamantsegment.

SIDOSPEL

En tjockleksindikator som 
snabbt och tydligt visar 
klingans sidospel för ökad 
trygghet och mindre risk 
för olyckor.

RIKTNINGSPIL

Klingan monteras säkrare, 
enklare och mer intuitivt när 
du tydligt ser den av sedda 
rotations riktningen.

MÄRKNING AV 

 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tydliga märkningar för 
avsedda användnings om-
råden som gör det snabbt 
och lätt att välja rätt klinga 
för arbetsuppgiften.

MÄTHÅL

Det snabbaste sättet att 
mäta slitage mellan använd-
ningstillfällen, perfekt för 
uthyrningsföretag.

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

www.husqvarnacp.se

NU ÄR DET 
ENKLARE
ATT ARBETA 
SMARTARE



skadliga vibrationer
BRA VIBRATIONER PÅ RENTALDAG OM    

I slutet av november samlades Sveriges båda maskinuthyrarföreningar för 
en gemensam sittning i Göteborg. Det är den största samlingen hittills i 
Rentalsverige med över 150 deltagare och signalerna för en sammanslagning 
av de båda föreningarna blir allt tydligare. Temat för dagen var vibrationer.
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HUSQVARNA LANSERAR  
NYA, FÖRBÄTTRADE 
DIAMANTKLINGOR
Kontroll, intelligens och imponerande prestanda – allt i ett  
och samma intuitiva paket. Husqvarnas S-serie av klingor  
för handhållna motorkapar är nu bättre än någonsin tidigare, 
tack vare ett antal nya, smarta egenskaper. S-serien är klingor 
du kan lita på för de allra mest utmanande uppgifterna.  
På ett säkrare och mer effektivt sätt.

Husqvarna. För ett bättre sätt att arbeta.

SLITAGEINDIKATOR

En lättöverskådlig indi-
kering på den maximalt 
tillåtna slitagenivån av 
klingans diamantsegment.

SIDOSPEL

En tjockleksindikator som 
snabbt och tydligt visar 
klingans sidospel för ökad 
trygghet och mindre risk 
för olyckor.

RIKTNINGSPIL

Klingan monteras säkrare, 
enklare och mer intuitivt när 
du tydligt ser den av sedda 
rotations riktningen.

MÄRKNING AV 

 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tydliga märkningar för 
avsedda användnings om-
råden som gör det snabbt 
och lätt att välja rätt klinga 
för arbetsuppgiften.

MÄTHÅL

Det snabbaste sättet att 
mäta slitage mellan använd-
ningstillfällen, perfekt för 
uthyrningsföretag.
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NU ÄR DET 
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Det ligger i luften med ett samgående 
mellan Hyreskedjan och Swedish Ren-
tal Association. Nu mer än någonsin. 

Men de båda styrelserna för föreningarna 
skyndar ändå långsamt och är tydliga med 
att besluten på vardera sidan ska sjunka in 
ordentligt. Ett bra exempel på hur man skulle 
kunna bli en stark och målmedveten förening 
var den gemensamma Rentaldagen som hölls 
på Gothia Towers i Göteborg torsdagen den 
29 november. Över 150 personer samlades 
bestående av medlemmar i både Hyreskedjan 
och Swedish Rental Association samt ett an-
tal leverantörer.

HYRESKEDJANS HÖSTMÖTE
För Hyreskedjans del började höstmöte re-
dan på onsdag den 28 november. Klockan 
15.00 sparkade man igång med att förening-
ens ordförande Bodel Blom hälsade de dryga 

50 mötesdeltagarna välkomna. Höstmötet 
fortsatte med att Jens Landén från Infobric 
föreläste om det nya ID06-kortet och vilka 
konsekvenser det har för uthyrarnas utrust-
ning. ID06 infördes 2006 och den nya stan-
darden är lite av ett teknikskifte där systemet 
blivit avsevärt mera effektivt och säkrare. Ef-
termiddagen fortsatte med att Anders Green 
från 365ID som presenterade ett system för 
säkrare identifiering för att råda bot på pro-
blemen med ID-bedrägerier.  Kort sagt har fö-
retaget utvecklat en scanner som läser av ifall 
en ID-handling är korrekt eller falsk. Det blev 
en del diskussioner kring identifiering och 
ID06. Det framfördes att det finns fortsatt 
tydliga brister i identifiering och skydd mot 
att obehöriga tar sig in på en byggarbetsplats. 
ID-kort kan kopieras, de kan bli stulna och då 
kan vem som helst gå in. ID-kort kan lånas ut 
till obehöriga samt att många byggarbetsplat-

ser fortfarande är bristfälligt inhängnade. Det 
är svårt att kontrollera om det är rätt person 
som går in på bygget.

Eftermiddagen fortsatte med information 
om vad som gäller vid transporter av Liti-
umbatterier och här meddelades att reglerna 
kommer att skärpas ytterligare.

En annan diskussionspunkt var den möj-
liga sammanslagningen av Hyreskedjan och 
SRA. Frågan har diskuterats förut och detta 
var en uppföljning. Vilka möjligheter skapar 
en sammanslagning och vilka är farhågorna? 
Bodel Blom redogjorde för resultatet från 
vårmötets grupparbete i frågan. Resultatet 
från både grupparbetena och diskussionen 
som hölls på mötet var att det finns betydligt 
fler möjligheter än farhågor. Det var mötet 
rörande ense om. En kort sammanfattning 
av möjligheterna var att det är bättre med en 
förening än två på grund av att det ger mera 
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kraft och tillsammans kan föreningarna skapa 
en praxis. Det skapas dessutom mer resurser, 
det blir mindre dubbelarbete, det blir både 
enklare och troligen billigare för leverantö-
rerna att bara vara med i en branschförening. 
Som en stark förening kan man också lättare 
och mer effektivt sätta fokus på olika äm-
nesområden som säkerhet, miljöfrågor och 
liknande. För Hyreskedjan innebär också en 
sammanslagning at man ett kansli med an-
ställd personal. Idag sköts allt ideellt. Bland 
farhågorna utrycktes att det finns risk för att 
de små företaget försvinner eller glöms bort 
och att det är de större aktörerna som får 
mera genomslagskraft i beslutsfrågor. Någon 
uttryckte att kanske blir svårare att hitta ett 
fokus i föreningen med olika typer av med-
lemmar. En annan synpunkt eller fråga var 
vad de stora aktörerna kan få ut av de små 
uthyrarna? Men som sagt möjligheterna i 
en gemensam branschförening var helt klart 
dominerande i diskussionen. Eftermiddagen 
fortsatte sedan med en extra årsstämma som 
dock endast var öppen för Hyreskedjans ut-
hyrningsmedlemmar.

FEST HOS ZIP UP I GÖTEBORG
Efter Hyreskedjans möte på Gothia Towers 
bussades hela gruppen till företaget Zip-Ups 
nya lokaler på Hildedalsgatan 8B i Göteborg. 
Rickard Holmlund, numera 100-procentig 
ägare av bolaget, hälsade gruppen på dryga 70 

personer välkomna och visade runt i de nya 
och väl tilltagna lokalerna. De nya lokalerna 
är en mångdubbling av ytan jämfört med de 
gamla lokalerna på Järnmalmsgatan i Gö-
teborg. Delar av lokalen är också i två plan. 
Det finns gott om lagerutrymme, demonstra-
tionsytor och verkstad för service och repa-
rationer. “De nya lokalerna här i Göteborg är 
ett verkligt lyft för vår verksamhet i västra och 
södra Sverige. Vi känner oss mycket nöjda”, 
berättade Rickard. Instant Zip-Up, som bo-
lagets fulla namn är, säljer en rad olika pro-
dukter för bygg- och anläggningsbranschen, 
fördelat på släpvagns- och numera även bil-
liftar från Dino Lift, byggställningar från In-
stant UpRight, amerikanska Snorkels breda 
sortiment av olika typer av liftar, GSRs billif-
tar, pelarliftar och bomliftar från ATN samt 
en rad olika produkter för materialhantering 
och andra säkerhetsprodukter. Efter rund-
vandringen i lokalerna bjöds på en uppskat-
tad buffé i lokalerna och en separat bar hade 
anordnats. Vid middagen deltog också Karin 
Nars, som är styrelseordförande i Dino Lift, 
samt bolagets nya försäljningschef Veli-Matti 
Savo. Både Karin och Veli-Matto höll tal och 
lyckönskade Zip-Up och de anställda till de 
nya lokalerna i Göteborg. Stämningen var 
god och någon timme innan midnatt gick den 
första bussen med gäster tillbaks till hotell 
Gothia Towers. Påföljande dag var det ju dags 
för Swedish Rental Associations Rentaldag.

SRAS RENTALDAG 2018
Swedish Rental Association, SRAs Rentaldag 
2018 blev den största maskinuthyrarsamlingen 
någonsin i svensk historia. Över 150 perso-
ner hade samlats fördelade på många uthy-
rare och även en hel del leverantörer. Dagen 
öppnades med ett välkomnande från SRAs 
ordförande Mikael Öberg och Hyreskedjans 
ordförande Bodel Blom. Moderator för dagen 
var SRAs Leena Haabma Hintze. Mikael och 
Bodel fortsatte med att berätta lite kort om 
föreningarnas samarbete och den framtiden 

Bra uppslutning även på Hyreskedjans höstmöte. Jens Landén från Infobric föreläste.

Karin Nars och Veli-Matti Savo från Dino 
Lift gratulerade Zip-Ups Rickard Holmlund 
till de nya lokalerna i Göteborg.
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sammanslagningen.  Mikael ställde frågan till 
mötedeltagarna; “Vad önskar ni att få ut av en 
branschförening?”. Han fortsatte med att re-
dogöra för den rådande marknadssituationen 
och konstaterade att byggmarknaden fallit 
med 11%, dock från en väldigt hög nivå, tillade 
han. Bostadsmotorn har bromsat in, priserna 
faller på nya bostäder och högkonjunkturen 
har nått sin kulmen. Mikael fortsatte med att 
säga att budskapen är dock lite olika i bran-
schen. En del handlar om överkapacitet med 
varsel och uppsägningar samtidigt som det är 
fortsatt full fart på många håll. “Men kommer 
vi kunna rida på vågen ytterligare ett tag till?”, 
sa Mikael. En annan orosfaktor som han fram-
höll var att räntan med all säkerhet kommer 
att höjas under första kvartalet 2019. Det råder 
dessutom en politisk instabilitet i landet vilket 
gör att man ställer sig frågan om vi kommer 
att få nya byggregler. Dessutom börjar antalet 
konkurser att öka. Men å andra sidan finns en 
överlag fortsatt god efterfrågan på marknaden, 
sysselsättningsgraden är bra och resursutnytt-
jandet håller höga nivåer. Mikael fortsätter och 
frågar sig att om nu byggbranschen fortsätter 
att minska kommer detta tapp att kunna ba-
lanseras med landets export? Mikael tror inte 
det. Vidare kommer privatekonomin att bli 
svagare i landet vilket kommer att resultera i 
minskad konsumtion. Men han tror ändå att 
2019 kommer att bli fortsatt ett mycket bra år 
men en avmattning av marknaden kommer att 

vara tydlig i slutet av nästa år. Han varnar ock-
så för kommande likviditetsutmaningar. “Håll 
koll på vilka ni gör affärer med”.

Vi kommer också att känna av en överka-
pacitet på maskinsidan framöver. Men Mi-
kael tror att det kommer att bli en relativt 
smidig övergång mot lite kärvare tider och 
ingen direkt kraschlandning för landets eko-
nomi såvida det inte händer något dramatiskt 
internationellt sett.

Dagen fortsatte med att Leena Haabma 
Hintze redogjorde för en del siffror från ren-
talmarknaden. Antalet uthyrare i Sverige idag 
ligger på 248 vilket är en minskning från tidi-
gare 290. Marknaden omsätter 17,4 mdkr och 
de tio största uthyrarna står för ungefär 65% 
av omsättningen. Ungefär 15 mdr kronor av 
omsättningen avser byggmaskiner och om-
kring 2 till 3 mdr kr avser moduler.

VIBRATIONER PÅ AGENDAN
Om Kicki Danielsson en gång sjöng om “Bra 
vibrationer” så var temat för Rentaldagen 
2018 om några helt andra, mindre bra vibra-
tioner. Flera föredrag om vibrationer gjorde 
starka intryck på åhörarna. Faktum är att gan-
ska få vibrationer kan ställa till stora skador 
som praktiskt taget inte kan botas. Därför är 
det av största vikt att arbeta för att förebygga 
vibrationsskador på alla sätt oss vis. Tillver-
karna har ett stort ansvar men också uthy-
rarna och byggbolagen och i slutänden även 

användarna av de maskiner som ligger i risk-
zonen. Catharina Nordander, som är docent 
och läkare vid Lunds Universitetssjukhus, 
redogjorde för resultat gjorda från många års 
studier av de skador som vibrationer orsakar. 
Vita fingrar känner de flesta till och Catharina 
redogjorde i detalj för varför de uppstår. Vita 
fingrar är i grunden kärlkramp i fingrarna och 
ett sätt för kroppen att skydda sig genom att 
stänga av blodflödet. Problemen med vita 
fingrar, orsakade av vibrationer, uppstår först 
vid kallare väderlek men ju större skadan är så 
uppstår vita fingrar även vid högre tempera-
turer. Vibrationer skapar också nervskador i 
det område på kroppen som utsätts för skad-
liga vibrationer. Nervskadorna kommer ofta 
innan de vita fingrarna och upplevs först som 
obehagliga pirrningar. Nervskadorna kan leda 
till att man inte känner att man skadar sig el-
ler att man får problem med att hålla i saker, 
blir fumlig och liknande. Om man upplever 
de här problemen bör man omgående göra 
ett känseltest hos läkare, berättade Catha-
rina. Ju större vibrationsskadorna är ju mera 
symptom. Längre fram i förloppet kommer 
värk och nedsatt kraft. Prognosen är också 
ganska dyster, det är svårt att bota vibrations-
skador och behandlingen för att bromsa upp 
effekterna är att ta en vibrationsskadad ur 
exponeringen helt och hållet. Den grupp som 
är värst utsatt är framförallt personer som 
arbetar med rivning och anläggningsarbete. 
Catharina berättade också att vibrations-
skador är en starkt växande patientgrupp. 
Hundratals personer söker för detta varje år 
och antalet bara ökar. Medelåldern för de 
som har registrerade vibrationsskador är idag 
47 år men problemen uppstår i regel i åldern 
30 till 39 år. Kort sagt kan man säga att ju mer 
vibrationer ju farligare är det. Sedan handlar 
det om hur hårt man håller i ett verktyg eller 
maskin och hur länge man arbetar med det. 
Det finns ett sätt att räkna hur stor risken 
för vibrationsskador är. Olika maskiner och 
verktyg poängsätts. Om man ligger under 16 
poäng per dag är risken för skador minimal. 
Över 100 poäng kan det leda till skador efter 
5 till 6 år. Gränsvärdet 400 poäng leder med 
säkerhet till skador inom 3 till 4 år men kan 
slå till även tidigare. För att ge ett exempel 
genererar en mejselhammare cirka 240 poäng 
under en dags arbete vilket direkt försätter en 
byggnadsarbetare i riskzonen. Catharina var 

Rentadagen 2018 började med att SRAs 
ordförande Mikael Öberg, Hyreskedjans 
ordförande Bodel Blom och SRAs Leena 

Haabma Hintze hälsade de dryga 150 
mötesdeltagarna välkomna.

Catharina Nordander från Lunds Universitets-
sjukhus föreläste om vibrationsskadornas 
verkningar.

Hans Lindell från statligt ägda RISE 
beskrev hur man kan utveckla maskiner 
som vibrerar mindre.

Linda Dahlin från Göteborgs Betonghål-
tagning, Kristina Lundqvist från Implenia 
Sverige och Lars-Erik Jonasson från Sveriges 
Byggindustrier utgjorde några röster bland 
användarna av utrustning med vibrationer.
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En “blänkare” betyder så mycket!
Sedan ett år tillbaka erbjuder Svensk Rental Tidning 
ett nytt sätt att synas med sina produkter eller tjänster. 
Vi kallar det kort och gott registerannonsering. På en 
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dina produkter eller tjänster. Det kan röra sig om en 

speciell kampanj eller en specifik produktgrupp inom 
ditt sortiment eller helt enkelt en annons som innehåller 
ditt företags kontaktuppgifter.

Annonsregistret kommer att finnas med i alla 
utgåvor under året till det förmånliga priset av 8 000 kr 

för hela sex införande. Annonsens utformning kan du 
ändra inför varje nummer om så önskas förutsatt att du 
skickar in nytt annonsoriginal till redaktionen.
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tydlig med att understryka att maskinuthy-
rarna har ett ansvar att välja verktyg till sin ut-
hyrningsflotta som vibrerar mindre och som 
uthyrare kan de sätta press på tillverkarna att 
utveckla och tillverka maskiner och verktyg 
som vibrerar mindre. Som en stark förening 
blir den här påtryckningen även kraftfullare.

“DET GÅR ATT TILLVERKA MASKINER 
MED LÄGRE VIBRATIONER”
Någon som tydligt underströk att det går att 
utveckla maskiner som vibrerar mindre var 
näste talare, Hans Lindell från RISE IVF. RISE 
ägs av svenska staten och jobbar med uppdrag 
från näringsliv, universitet och offentlig sek-
tor. Sedan 2017 arbetar RISE med ett projekt 
som kallas Projekt Noll Vibrationsskador och 
som går ut på att sträva efter att eliminera 
vibrationsskador. Projektet pågår till 2020 
och totalt kommer mer än 45 Mkr att satsas. 
Hans framhöll med bestämdhet att maskiner 
behöver inte vibrera i den omfattning de gör 
idag och att vi måste skapa en medvetenhet 
om detta. RISE har kommit väldigt långt i 
sitt arbete med att mäta olika maskiner på 
marknaden och man kan med hjälp av så kall-
lade MIME-givare mäta en maskins vibration. 
Man har dessutom studerat en rad maskiner 
på marknaden och byggt om dem för att på 
så sätt visa minskade vibrationerna. Hans tar 
ett exempel: En mejselhammare kan omkon-
strueras med resultatet att vibrationerna kan 
minskas med upp till 85%. Tyvärr är det fort-
satt ofta marknadskrafterna som styr att till-
verkare väljer att inte utveckla maskiner med 
riktigt låga vibrationstal. Det kostar helt en-
kelt för mycket och slutpriset blir eventuellt 
något högre. Det finns tre kategorier av ma-
skiner som skapar vibrationsskador, roteran-
de, slående och förbränningsmotorer. Meto-
der att reducera vibrationer är exempelvis att 
använda balansringar i roterande maskiner, 
ATVA eller Auto Tuning Vibrations Absorber 
i slående maskiner och sedan finns traditio-
nella metoder som vibrationsisolering, hand-
skar och liknande. Hans visade flera exempel 
på maskiner där man lyckats minska vibratio-
nerna ordentligt som ombyggda vibroplattor, 
mejselhammare, borrmaskiner, lövblåsar med 
mera. Genom att använda ATVA på en mej-
selhamamre lyckades man minska vibratio-
nerna från 18m/se² till endast 3m/sek². Hans 
visade flera olika produkter som hyrs ut idag 
och som är mycket skadliga vid användning. 
Hans lyfte till och med ett varnande finger 
för tillverkaren DeWalts borrhammare. Men 
vad anser Hans behöver göras? Som uthyrare 
kan man kravställa vibrationsegenskaper vid 
inköp. Detta skapar en marknad för lågvibre-
rande maskiner och verktyg. Se till att bara 
lågvibrerande maskiner hyrs ut. Eliminera de 
dåliga maskinerna från hyllorna och informe-
ra tydligt om riskerna.

Tillverkarna uppmanade han att börja 
tillverka lågvibrerande maskiner. ”Det går!”, 
utropade han. Beakta högfrekventa vibra-
tioner, de som inte går att mäta. Sedan kan 
lagstiftarna skapa hårdare regler gällande 
vibrationer som man redan gjort vad gäller 
buller och damm. Man bör också utöka EU 
standarden, ISO5349, att omfatta även hög-
frekventa vibrationer. Han framhöll också att 
se till att existerande regelverk efterlevs, d v s 
EUs vibrationsdirektiv och att vara observant 
på skillnaden mellan mätt och uppskattad an-
vändningstid.

RÖSTER FRÅN BRANSCHEN OCH 
GRUPPDISKUSSION
Förmiddagen på Rentaldagen blev ett gan-
ska mastigt informationsblock men väldigt 
intressant och lärorikt. De flesta av åhörar-
na satt tysta som ljus och lyssnade. Dagen 
fortsatte med några röster från branschen 
rörande hur man arbetar med vibrationer. 
Mötet fick lyssna till Lars-Erik Jonasson från 
Sveriges Byggindustrier, Linda Dahlin från 
Betonghåltagning i Göteborg och Kristina 
Lundqvist från Implenia Sverige.

Jenny Forsell från SRA berättade på efter-
middagen om arbetet med SRA-koderna och 
PSI-bladen . Här specificeras alla produkter 
som hyrs ut och i PSI-bladen finns uppgifter 
om maskinernas vibrationer. Mera informa-
tion finns på hemsidan www.psiguiden.se.  

Under eftermiddagen indelades mötet i 
diskussionsgrupper där samtalsämnet var vi-
brationer och hur vi kan går vidare med att 
aktivt minska vibrationerna. Något som lyftes 
fram i många grupper var betydelsen av att 
även börja mäta de högfrekventa vibratio-
nerna, något som inte görs idag. En idé var 

också att börja märka upp maskiner med de-
kaler hur mycket skadliga vibrationer de ger 
ifrån sig.

DEN HEMLIGA GÄSTEN
Som vanligt avslutades Retaldagen med en 
hemlig gäst. Den här gången fick mötesdel-
tagarna lyssna till fotbollsdomaren Jonas Er-
iksson. Jonas är en välkänd både svensk och 
internationell domare och en av få svenska 
fotbollsdomare som gjort internationell kar-
riär. Men Jonas har många andra strängar på 
sin lyra. Eriksson var tidigare försäljningschef 
i IEC Sports, ett företag som köper och säljer 
TV-rättigheter. Tidigare satt han även i dess 
styrelse och var en av tre huvudägare. Eriks-
son och de andra huvudägarna sålde bolaget 
och Eriksson blev mångmiljonär.

Han driver dessutom ett gym i Sigtuna till-
sammans med Niklas Wikegård och har varit 
sommarpratare och tävlat i På Spåret bland 
annat. Nu nyligen satt han i studion som ex-
pert under Fotbolls VM 2018.

LEVERANTÖRSUTSTÄLLNING
Parallellt med föreläsningarna under Rental-
dagen anordades även en mindre produktut-
ställning i entrén till föreläsningssalen. Här 
ställde en rad leverantörer till Hyreskedjan 
och SRA ut sina produkter. Många leverantö-
rer visade produkter med fokus på låga vibra-
tioner. Exempel på utställande företag var In-
fobric, Carlsson & Co, Scantruck, Bengt Berg 
Maskin, Bosch, Ergofast, Fredsunds Maskin 
(Weber), Skyjack, Hikoki, Jack Midhage AB, 
Kyocera, MCS, Kaeser Kompressorer, Max-
moduler, Amiga, Tyrolit och Scanmaskin.

www.hyreskedjan.se
www.swedishrental.se

Vibrationspanelen bestående av tillverkare, 
användare, uthyrare och forskare. Alla med en 
relation till vibrationer.

Fotbollsdomaren Jonas Eriksson var 
dagens hemliga gäst.
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Ramudden AB växer så det knakar över hela Nor-
den. Bolaget är i grunden ett uthyrningsföretag 
och är experter på allt inom trafikanordningar. 
Bolaget tillhandahåller produkter och tjänster för 
bolag som arbetar utmed landets vägar. Ramud-
den grundades 2005 och har sitt huvudkontor i 
Gävle men bolagets uthyrningsprodukter finns 
på 55 platser i Sverige varav 27 är egna depåer och 
resten återuthyrare. Man finns också i Norge, 
Finland och Estland. Sedan starten har Ramud-
den hjälpt kunder att lösa problem med service 
och har hög tillgänglighet som ledstjärna. Man 
har oftast vägen som arbetsfält med trafikanord-
ningar och säkra arbetsplatser som huvudupp-
gift. Ramudden kan hjälpa till med helhetslös-
ningar eller dellösningar för trafikanordningar 
såsom vägavstängningar, skyddsbarriärer, skylt-
ning, trafiksignaler, bevakning, farthinder, un-
derhåll samt tjältining mm. I Ramuddens sor-
timent finns en rad olika produkter från olika 
tillverkare och leverantörer. När nu vintern slagit 
till på många håll i landet har man bland annat 
investerat i nya tjältinare från Wacker Neuson.

“Vi har sedan många år använt oss av vär-
mare med tillhörande tjänster såsom etablering, 

tillsyn, jour med mera och vi har nu inför denna 
säsong köpt ytterligare 25 nya effektiva maskiner 
från Wacker Neuson. Arbeten med exempelvis 
tjältining, betongvärmning, frostsäkring är nu-
mera vardag för våra kunder. Denna investering 
mot framtiden gör vi nu för att möta högre krav 
på tillgänglighet på maskiner från våra kunder”, 
berättar Ramuddens VD Hans-Olov Blom.

Ramudden har idag över 100 maskiner 
från Wacker Neuson i Sverige, Finland, Norge 
och Estland

“Vi är mycket tacksamma att ha förtroen-
det att leverera våra maskiner till Ramudden”, 
replikerar Wacker Neusons säljare på Wacker 
Neuson i Sverige.

www.ramudden.se

Ramudden satsar vidare med Wacker Neuson

Persson Hyrmaskiner har gått in i en ex-
pansionsfas och förutom en nyöppnad depå 
i Trollhättan har maskinuthyrningsföreta-
get internrekryterat sin första distriktschef. 
Tommy Börjesson, som varit depåchef vid 
Göteborgsdepån på Ringön, klev på sin nya 
roll i oktober. 

“Tommy är en helt avgörande person för 
att bolaget ska kunna växa effektivt på rätt 
sätt. Han förstår våra kunders verksamhet, 
har lång branscherfarenhet och har en spets-
kompetens vi har behov av”, säger Jens Berg-
vie, VD på Persson Hyrmaskiner. 

Persson Hyrmaskiner har alltid setts som 
en utmanare i Västsverige inom maskinut-
hyrningsbranschen. 2018 styrker företaget sin 
position ytterligare när Tommy Börjesson kli-
vit in som distriktschef.

“Jag kommer arbeta mer med de befintliga 
depåerna och utveckla affärsverksamheten 
tillsammans med ägaren Joakim Dahlgren. 
Samtidigt tittar vi på orter där vi har möjlig-
het att expandera”, säger Tommy Börjesson, 
distriktschef på Persson Hyrmaskiner. 

Tommy har under flera år samlat på sig en 
bred erfarenhet inom branschen och en hög 
kompetens i att öppna och driva depåer. 2015 
öppnade Persson Hyrmaskiner sin fjärde depå 
där Tommy var delaktig som depåchef under 
tre år. Och det blev en flygande start på den 
nya tjänsten när den nya depån i Trollhättan 
gick från idé till öppning på endast 45 dagar. 

“Jag är en starter och brinner för att vara 
med och utveckla affären. Aldrig tidigare har 
fler gigantiska projekt varit igång samtidigt 
och Persson Hyrmaskiner har en enorm po-
tential att växa ännu mer inom flera områden 
och det ska vi fokusera på”, säger Tommy Bör-
jesson

“Vi ser en potential att bli en än mer kom-
plett leverantör genom en större geografisk 
täckning. Våra kunder efterfrågar våra tjäns-
ter i allt större utsträckning, varpå vi nu öpp-
nat i Trollhättan”, säger Jens Bergvie.

Persson Hyrmaskiner 
internrekryterar distriktschef
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Pon Equipment inför DNA-märkning 

PÅ ALLA NYA MASKINER

Alla nya Caterpillar-maskiner som säljs av 
Pon Equipment i Sverige kommer från och 
med årsskiftet att stöldskyddsmärkas med 
bland annat syntetiskt DNA och etsade rutor. 
Pon blir därmed först på marknaden med att 
uppfylla de nya kraven i normen SSF 1084. 
Normen är framtagen på uppdrag av Trafik-
försäkringsföreningen i ett samarbete mellan 
Yrkestrafikgruppen, Larmtjänst och Stöld-
skyddsföreningen, SSF.

”Vi vill bidra till att minska risken för våra 
kunder att råka ut för maskinstölder. För oss 
är det en så viktig fråga att vi har beslutat att 
samtliga nya maskiner som säljs av oss ska mär-
kas enligt SSF 1084”, berättar Fredrik Forsman, 
produktchef Pon Equipment. ”Vissa maskintill-
verkare erbjuder liknande märkning som tillval 
men det räcker inte anser vi. Därför märker vi 
alla nya maskiner och vår förhoppning är att fler 
följer efter så det blir en branschstandard.”

Svenska företaget Eurosafe Security So-
lutions AB har under lång tid arbetat brotts-
förebyggande för att minska maskinstölder. 
Företaget är den första leverantören som blivit 
certifierade enligt SSF 1084 med produkten 
SmartWater System 1084 som används till Pon 

Equipments maskiner.
”Det stjäls maskiner i Sverige för miljard-

belopp varje år och vår erfarenhet med statis-
tik visar tydligt på att de kriminella undviker 
stöldskyddsmärkta objekt”, säger Stefan Jo-
hansson, marknadsansvarig Eurosafe Security 
Solutions. ”DNA-märkningen skapar osäker-
het hos de kriminella och kräver stor åverkan 
för att ens vara möjlig att ta bort. Genom stöld-
skyddsmärkningen visar Pon Equipment på att 
de tar aktivt ställning mot brottslighet samt att 
de tydligt värnar om att ge den enskilda kun-
den en trygg och driftsäker vardag.”

Märkning ger enligt SSF 1084 försäkrings-
fördelar hos flera bolag. Stöldskyddsmärk-
ningen bygger på flera komponenter. DNA-
märkningen görs med SmartWater som är 
en kriminalteknisk vätska som penslas på ett 
flertal ställen. Varje vätskeblandning innehål-
ler en unik syntetisk kod bestående av me-
tallsalter som gör att polisen kan spåra ma-
skinen till ägaren och koppla de kriminella till 
brottet. Förutom DNA-märkningen används 
mikropunkter som gör det möjligt för polisen 
att läsa den unika koden för att kunna identi-
fiera maskinens ägare.

Pon Equipment blir först i Sverige med att DNA-märka nya maskiner 
som standard. Nu blir det ännu svårare för tjuvarna att stjäla en Cat.
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Zip-Up Svenska AB Göteborg 

Hildedalsgatan 8 B, 417 05 GÖTEBORG

Tel. 031-23 07 20 |  www.zipup.se



BESTÄLL DITT STÄLLNINGSSLÄP REDAN IDAG! 
Scanna QR-koden eller gå in på  
http://shop.layher.se/foretag/slapvagnmedtrappa

Läs mer på www.layher.se

FÄRDIGLASTAD, LÄTTINVENTERAD
OCH MED SIN EGEN LAGERPLATS.
En komplett ställning för uthyrning.

Komplett med två stabila 
aluminiumtrappor för en 
säker arbetsplats.

Släpet innehåller totalt 114 kvm ställning 
och du kan bygga ställningen i flera olika 
utföranden.

Var sak har sin plats. Två för-
varingsboxar och smarta hyllor 
gör det lätt att hålla ordning och 
reda. Du kommer lätt åt delarna 
i den ordning de skall monteras.

Släpet är registrerat för 1300 kg och det 
räcker med B-körkort för de flesta bilmodeller.

Layher SpeedyScaf i aluminium är en lätt och snabbmonterad ställning. Den är perfekt för lätta arbeten i lastklass 3 
som t.ex. målning, putsning eller fasadbyten. Med Layhers breda sortiment, pålitliga leveranser och kunniga support 
kan du anpassa din ställning när dina behov förändras. Layher är det tyska originalet och finns i Sverige sedan 1986. 
Din framgång är vårt mål. 

AVS. Svensk Rental Tidning c/o SCOP AB • Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige


